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February 28 - March 3

BEAUTY
www.beauty.moldexpo.md

xpoziţie internaţională specializată de cosmetice, parfumerie şi 
echipamente pentru industria frumuseţii, ediţia a XXII-a
XXII-я  Международная специализированная выставка косметики, 
парфюмерии и оборудования для индустрии красоты
22nd International specialized exhibition of cosmetics, perfumery and 
equipment for the beauty industry

March 13 – 16

MOLDAGROTECH (SPRING)
www.moldagrotech2.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente  şi 
tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVI-a
XXXVI-я Международная специализированная выставка машин, 
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
36th International specialized exhibition of equipment and 
technologies for the agro-industrial sector

April 3 – 6

MOLDCONSTRUCT
www.moldconstruct.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi 
materiale pentru construcţii, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка строительных 
технологий, оборудования, инструментов и материалов
24th  International specialized exhibition of technologies, equipment, 
tools and materials for construction 

April 3 – 6

MOLDENERGY
www.moldenergy.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de tehnologii de conservare a 
energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de 
condiţionare a aerului, ediţia a XXIII-a
XXIII-я Международная специализированная выставка 
энергосберегающих технологий, систем отопления, газоснабжения и 
кондиционирования воздуха
23rd International specialized exhibition of power-saving technologies, 
thermal installations, gas-supply, heating and air conditioning systems

February 7–10

TOURISM. LEISURE. HOTELS
www.tourism.moldexpo.md
Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri, 
ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка туризма, 
отдыха и гостиниц
24th International specialized exhibition of tourism, leisure and hotels

May 16 – 19

FOOD TECHNOLOGY
www.food-technology.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de echipamente şi tehnologii pentru 
industria alimentară şi de prelucrare, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка оборудования и 
технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности
26th International specialized exhibition of equipment and technologies 
for the food processing industry

May 16 – 19

PACKAGING. DEPOT
www.packaging-depot.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de ambalaje, materiale, tehnologii  şi 
utilaje pentru producerea acestora, ediţia a XXIV-a
XXIV-я Международная специализированная выставка тары и 
упаковки, материалов и оборудования для их производства
24th International specialized exhibition of packaging, packing materials 
and equipment for their production

May 30 - June 2 

KID'S EXPO
www.kids.moldexpo.md

Expoziţie-festival internaţională de mărfuri şi servicii pentru copii şi 
viitoarele mame, ediţia a IX-a
IX-я Международная выставка-фестиваль товаров и услуг для детей 
и будущих мам
9th International exhibition-festival of products and services for children 
and future mothers

April 19 - 23

TÂRGUL de FLORII
www.easter.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Paşti, ediţia a VIII-a
VIII-я Ярмарка пасхальных подарков
8th Easter Fair

May 16 – 19

FOOD & DRINKS
www.food-drinks.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii 
prime pentru producerea acestora, ediţia a XXVI-a
XXVI-я Международная специализированная выставка 
продовольственных товаров и сырья для их производства
26th International specialized exhibition of foodstuffs and raw materials 
for their production
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Târg de articole pentru şcoală, ediţia a VII-a
VII-я Ярмарка школьных товаров
7th Fair of school supplies 

August 15 - September 1

SCHOOL FAIR 
www.school.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, 
preparate farmaceutice și de stomatologie, ediţia a XXV-a
XXV-я Международная специализированная выставка 
медицинского оборудования, медикаментов и стоматологии
25th International specialized exhibition of medical equipment, 
pharmaceuticals and stomatology

September 11 – 13

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
www.moldmedizin.moldexpo.md

Festivalul vinurilor tinere, ediţia a VII-a
VII-й Фестиваль молодого вина
7th Festival of Young Wine

September 28 – 29

TULBUREL
www.tulburel.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii 
prime pentru industria uşoară, ediţia a XIX-a
XIX-я Международная специализированная выставка товаров, 
оборудования и сырья для легкой промышленности
19th International specialized exhibition of products, equipment 
and raw materials for the light industry

September 26 – 29

INTERNATIONAL FASHION EXPO
www.fashion.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii 
pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVII-a
XXXVII-я Международная специализированная выставка машин, 
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
37th International specialized exhibition of equipment and technologies 
for the agro-industrial sector

October 16 – 19

MOLDAGROTECH (AUTUMN) 
www.moldagrotech.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mobilă, utilaje, scule, materiale şi 
accesorii pentru fabricarea mobilei, ediţia a XX-a
XX-я Международная специализированная выставка мебельной 
продукции, оборудования, инструментов, материалов и фурнитуры для 
производства мебели  
20th International specialized exhibition of furniture, equipment, tools, raw 
materials and accessories for furniture manufacture

October 31 – November 3

EXPO MOBILA
www.furniture.moldexpo.md

Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii 
agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXII-a
XXII-я Международная специализированная выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, инвентаря, технологий и ремесел
22nd International specialized exhibition-fair of produce, agricultural 
equipment, technologies and crafts

October 16 – 19

FARMER
www.farmer.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Crăciun, ediţia a XVI-a
XVI-я Ярмарка рождественских подарков
16th Fair of Christmas Gifts

December 20 – 24

CRĂCIUNUL ACASĂ 
www.christmas-fair.moldexpo.md
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Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
MD – 2012, Chișinău,
tel.: (+373 22) 250 107; 250 500
e-mail: secretariat@mei.gov.md
www.mei.gov.md

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII AL 
REPUBLICII MOLDOVA

Autoritatea centrala de specialitate a administraţiei publice 
care are misiunea de elaborare și promovare a politicii sta-
tului în domeniul turismului este Ministerul Economiei și In-
frastructurii.
Dintre cele mai importante realizări în domeniul turismului în 
anul 2018 sunt de menționat:
- organizarea, de comun cu Agenția de Investiții, a Confe-
rinței Globale a Turismului Vinicol a UNWTO (septembrie) 
și a Atelierului de Turism în cadrul evenimentului ”Business 
Week 2018”;
- intensificarea colaborării internaționale, în special, semna-
rea Acordului de colaborare în domeniul turismului dintre 
Republica Moldova și România; semnarea memorandumului 
de colaborare dintre Republica Moldova și Belarus; continu-
area negocierilor privind încheierea Acordului de colaborare 
în domeniul turismului dintre Republica Moldova și Munte-
negru;
- elaborarea și promovarea Cărții Albe pentru reforma cadru-
lui normativ-regulatoriu a industriei turismului etc.

The central authority of the public administration with the 
mission to develop and promote the state policy in the field 
of tourism is the Ministry of Economy and Infrastructure. Out 
of the most important achievements in tourism in 2018, it is 
worth mentioning the following:
- organizing, jointly with the Investment Agency, the UNWTO 
Global Wine Tourism Conference (September) and the Tour-
ism Workshop in the framework of the Business Week 2018;
- intensification of international cooperation and, in particu-
lar, the signing of the Cooperation Agreement in the field of 
tourism between the Republic of Moldova and Romania; the 
signing of the Memorandum of Cooperation between the 
Republic of Moldova and Belarus; the continuation of nego-
tiations on the conclusion of the Cooperation agreement in 
the field of tourism between the Republic of Moldova and 
Montenegro;
- development and promotion of the White Paper for the re-
form of the regulatory  framework of the tourism industry, 
etc.

SUPORT OFICIAL

str. Briz 33 MD-2055, or. Vatra, 
mun. Chișinău Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 59-64-78 Fax : +373 22/ 59-64-78 
GSM : +373 79/ 58-33-45 

E-mail : adtm@adtm.md; viorelmiron7@yahoo.com 
URL : www.adtm.md

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI  
ÎN MOLDOVA

Servicii oferite de ADTM: 
• Planificarea afacerii, inclusiv planuri investiționale 
• Studii de piată, planuri de marketing 
• Studii de fezabilitate pentru destinaţiile turistice 
• Identificarea partenerilor 
• Sisteme de management al calității.

ATDM offers services in: 
• Business planning, including investment plans 
• Market research, marketing plans 
• Feasibility studies 
• Identifying partners 
• Creating quality management systems.
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str. N. Dimo, 17/4, of.22
MD 2068, Chișinău, Republica Moldova
tel. : +373 22 49-88-37
fax : +373 22 49-56-25

GSM : +373 79 28-33-91
GSM: +373 69 74-83-86
e-mail : turismpatronat@yahoo.com

ASOCIAȚIA PATRONALĂ A INDUSTRIEI 
TURISMULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Mol-
dova (APIT) este o organizație necomercială, profesională, 
independentă, nepolitică, constituită în baza liberei asocieri 
și egalității în drepturi a patronilor din industria turismului.
APIT reprezintă, promovează, susține și apără interesele co-
mune economice, tehnice și juridice, precum și acțiunile de 
cooperare ale membrilor săi.
Promovează politica de atragere a investițiilor în valorificarea 
potențialului turistic autohton.

The Patronate Asociations of Tourism Industry of the Re-
public of Moldova (APIT) is a non-commercial, professional, 
non-political and independent organization, formed by free 
association and on the basis of equal rights of employers in 
the tourism industry.
APIT represents, promotes, supports and defends the com-
mon interests of economic, technical, legal and cooperative 
actions of its members.
APIT promotes the policy of attracting investments in the lo-
cal tourism potential. 

Bariera Sculeni, 12 
MD-2063 Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22/ 23-78-23; Fax: +373 22/ 23-78-23 
GSM: +373 69/ 104-014 GSM: +373 79/ 237-823 

E-mail: antrec_ong@yahoo.com 
URL: www.moldova_tourism.com 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE TURISM RURAL 
ECOLOGIC ŞI CULTURAL DIN MOLDOVA 

 (ANTREC MOLDOVA)

ANTREC Moldova este o organizație non-guvernamentală, 
apolitică, non-profit. ANTREC Moldova - inițiatorul deschi-
derii primelor afaceri turistice din mediul rural al Republicii 
Moldova :  Elaboreaza Strategii de dezvoltare durabilă tu-
rismului in raioanele cu potențial turistic major; Diversifică 
și perfecționează Produsul Turistic Național; Organizează in-
struiri și acordă servicii de consultanță potențialilor prestatori 
de servicii turistice eco-rurale;  Elaborează suporturi infor-
maționale, metodologice, inclusiv planuri de afaceri pentru 
persoanele interesate în dezvoltarea afacerilor turistice în 
mediul rural;  Dezvoltă prima rețea a gospodariilor turistice 
rurale din Moldova;  Organizează campanii de promovare a 
gospodariilor din rețea;  Participă la manifestări naționale și 
internaționale: conferințe, festivaluri, expoziții.

ANTREC Moldova is a non-governmental, apolitical, 
non-profit organization. ANTREC Moldova is the initiator of 
the opening of the first tourist businesses in the rural regions 
of the Republic of Moldova: develops strategies for the de-
velopment of sustainable tourism in the regions with ma-
jor tourism potential; diversifies and refreshes the National 
Tourist Product; organizes training and advisory services for 
potential providers of eco-rural tourism services; develops 
informational, methodological supports, including business 
plans, for people interested in developing tourism business-
es in rural areas; develops the first network of rural tourism 
farms in Moldova; organizes campaigns to promote network 
members; participates in national and international events: 
conferences, festivals, exhibitions.
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str. Alexandru cel Bun, 98,
Chișinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22 844-744
URL: admiral.travel
e-mail: admiral@admiral.md

ADMIRAL TUR

Admiral Tour - cea mai bună echipă de specialiști în dome-
niul recreerii.
Recenzii - excelente, Oferte - avantajoase, Standarde - înalte. 
Acesta este  MOTOUL nostru!
Organizăm:
- Vacanțe pe plajă
- Tururi excursionale
- Vânzări bilete de avion
- Transport autocar
- Croaziere
Tururi de la 99 de euro! 
Admiral Tour – cele mai fierbinți oferte!

Admiral Tour - the best team of specialists in recreation.
Reviews are excellent, offers are attractive, standards - high. 
This is our motto!
Our services:
- Beach holidays
- Excursions
- Plane tickets sales
- Coach transport
- Cruises
Tours from 99 euro! Admiral Tour - the hottest deals!

Centrul Cultural Lira, Strada Libertății, nr. 1, 
municipiul Moinești, județul Bacău, 

cod poștal: 605400; 

telefon: +40746.928.184
email: contact@montpesa.ro

site: www.montpesa.ro

facebook, youtube, instagram: Asociația pentru Dezvoltarea Turismului- Montpesa
twitter: MONTPESA Tourism Development Association

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA 
TURISMULUI – MONTPESA

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului - MONTPESA urmă-
rește să creeze un cluster turistic format din localitățile mem-
bre (Stațiunea Balenoclimatică de interes național Slănic 
Moldova, Stațiunea Balenoclimatică de interes național Tîrgu 
Ocna, stațiunea turistică de interes local Moinești, orașul Dăr-
mănești și comunele Zemeș, Măgirești, Asău, Dofteana) care 
să funcționeze pe principiile dezvoltării policentrice și care 
să dețină o ofertă turistică care să se plieze pe tipul de turism 
curativ-recreativ (mixt).

The Association for Tourism Development - MONTPESA 
aims to create a tourist cluster, consisting of member lo-
calities (Balenoclimatic resort of national importance Slănic 
Moldova, Balenoclimatic resort of national importance  Tîrgu 
Ocna, local tourist resort Moineşti, Dărmăneşti town and vil-
lages Zemeş, Măgireşti, Asău, Dofteana), operating on prin-
ciples of polycentric development and having a tourist offer 
that will be based on curative-recreational (mixed) tourism.
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AGRO TV MOLDOVA

Mun. Chișinău, 
Republica Moldova
Str. Calea Orheiului 122
GSM +373 68 200 844
contact@agrotvmoldova.md

AGRO TV Moldova este unicul canal TV cu tematică agrară, 
cu o acoperire de peste 80% din teritoriu, inclus în grila celor 
mai mari operatori de cablu din Moldova; difuzează 100% 
emisiuni adresate persoanelor interesate de agricultură, in-
dustria agroalimentară și ramurile conexe. 
AGRO TV Moldova informează zilnic cetățenii despre reali-
zările și practicile internaționale din domeniu, planurile de 
susținere a implimentării acestora de către agricultori și in-
stituțiile abilitate. Abordăm problemele cu care se confruntă 
agricultorii, relatăm despre experiențele reale de depășire a 
acestora. Pe lângă subiectele legate de domeniul agriculturii, 
postul abordează frumusețea tradițiilor culturale ale Moldo-
vei și, în special, ale zonelor rurale. AGRO TV Moldova  pune 
în evidență bogația muzicii populare, a portului și a bucătăriei 
naționale.

AGRO TV Moldova is the only in the country agricultural TV 
channel, covering more than 80% of the territory, included in 
the grid of the largest cable operators in Moldova; broadcasts 
100% of programs to people interested in agriculture, agro-
food industry and related industries.
AGRO TV Moldova daily informs the citizens about the inter-
national achievements and practices in the field, the plans to 
support their implementation by farmers and specialized insti-
tutions. We address the problems face by the farmers, relate to 
real experiences of overcoming them. Besides agriculture re-
lated topics, the post addresses the beauty of the cultural tra-
ditions of Moldova and, in particular, of the rural areas. AGRO 
TV Moldova highlights the richness of folk music, traditional 
costumes and national cuisine.

Украина 
Tel. : +380 3247/ 62-000 Fax : +380 3247/ 62-747 

GSM : +380 67/ 82-62-000 GSM : +380 95/ 27-62-000 
E-mail : info@san-karpaty.com.ua 

URL : www.san-karpaty.com

ГОСТИНИЧНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
КАРПАТЫ

KARPATY este recunoscut ca fiind cea mai bună dintre stați-
unile din Truskaveţ, Morși și Shodniţa conform versiunii AKP! 
Teritoriul complexului - unul dintre cele mai frumoase parcuri 
din Ucraina, cu cascade și lacuri, mini-zoo, sculpturi și cafe-
neaua-muzeu “Grajda”. Centrul de tratament și diagnostic 
Karpaty este unul dintre cele mai mari din staţiunea Truska-
veţ, unde lucrează medici de înaltă calificare, cu experiență. 
Acesta este motivul pentru care, în fiecare an, în staţiunea 
KARPATY se recuperează și se relaxează mii de vizitatori din 
48 de țări.

According to the AKR ratings, the hotel and resort KARPATY is 
considered the best among all resorts in Truskavets, Morshyn 
and Skhidnytsia! The territory of the resort is one of the most 
beautifully landscaped parks in Ukraine, with waterfalls and 
lakes, a mini-zoo, sculptures and the unique coffee shop-mu-
seum Grajda. The Medical and Diagnostic Center KARPATY 
is one of the largest in Truskavets. The center employs high-
ly qualified and experienced medical staff. That’s why, every 
year, thousands of visitors from 48 countries are staying in 
KARPATY to relax and follow treatments.
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C.C. Shopping Malldova, parter
GSM: +373 62 122 770
str. Pușkin, 30
GSM: +373 60 74 31 07
e-mail: carpisa.moldova@yahoo.com

CARPISA

Carpisa, marca comercială deținută de Kuvera, se naște în 
2001 și, în câțiva ani, devine lider în sectorul genților, valize-
lor și accesoriilor. Simbolul distinctiv al mărcii este broasca 
țestoasă mică. Carpisa devine un fenomen commercial, ca-
pabil să ofere un produs mereu la modă. Astfel, în scurt timp, 
dezvoltă o rețea de franciză de peste 650 de puncte de vân-
zare în Italia și în întreaga lume. În Moldova Carpisa lansează 
primul magazin pe 25 februarie 2017.

CARPISA, the trademark owned by Kuvera, was born in 2001 
and in a few years became a leader in the handbag, suitcase 
and accessories sector. The distinguishing mark of the brand 
is a small turtle. CARPISA becomes a phenomenon in com-
merce, able to offer an always fashionable product. So, in a 
short time, a franchise network of more than 650 outlets in 
Italy and around the world has been put in place. In Moldova, 
the first Carpisa store was opened on February 25, 2017.

str. Dacia 1, MD-6512 satul Bulboaca,
raionul Anenii Noi, Republica Moldova

tel. +373 6200 1893 (recepție)
e-mail: rezervari@castelmimi.md;

 info@castelmimi.md

CASTEL MIMI

Castel Mimi este un monument arhitectonic de importanță 
națională, construit în 1893, inclus în Top 15 al celor mai fru-
moase vinării din lume. 

Zilnic la Castel Mimi sunt organizate tururi ghidate, încunu-
nate cu degustări de vinuri locale. 

Unicul Castel din Moldova dispune de un restaurant, unde 
gastronomia tradițională poate fi redescoperită prin prisma 
stilului culinar Provence.

Complexul include spații de cazare și locații pentru organiza-
rea mai multor tipuri de evenimente. 

Pentru mai multe detalii vizitați CastelMimi.md.

Castel Mimi is an architectural monument of national impor-
tance, built in 1893, included in the Top 15 of the world’s 
finest and most beautiful wineries.

Guided tours are organized daily at Castel Mimi, with local 
wine tasting.

The only Moldovan castle has a restaurant where traditional 
cuisine can be rediscovered through the Provence culinary 
style.

The complex includes accommodation and locations for or-
ganizing several types of events.

For more details visit CastelMimi.md.



22 23

www.tourism.moldexpo.md www.tourism.moldexpo.md

TO
U

R
IS

M
. L

EI
SU

R
E.

 H
O

TE
LS

TO
U

R
IS

M
. L

EI
SU

R
E.

 H
O

TE
LS

www.Discover.gagauzia.today
Email: info@gagauzia.travel
www.margiana.travel
Email: info@margiana.travel 
GSM: +37361179151

CEE BC MOLDOVA

Vă invităm să descoperiți lumea minunată a două popoare 
turcice cu rădăcini, istorie și origini comune, cu jocuri, prefe-
rințe sportive și ospitalitatea orientale la fel de similare, dar 
cu religii complet diferite.  UTA Găgăuzia este un teritoriu 
al confluenței culturilor răsăritene și occidentale. Găgăuzii 
sunt un popor cu o istorie seculară bogată, care și-a păstrat 
limba și modul original de viață. Turkmenistanul, așezat pe 
țărmul Mării Caspice,  este asociat cu dunele de nisip, cani-
oane, munți,  istorie, oameni prietenoși. Astfel vă prezentăm 
o mare oportunitate de a se detașa de agitația zilnică și de a 
descoperi lumea uimitoare și neexplorată a culturii.

Discover the wonderful world of two Turkic peoples with 
common roots, history, origins, games, sporting preferenc-
es, oriental hospitality and at the same time completely dif-
ferent religions. ATU Gagauzia is a territory of confluence of 
Eastern and Western cultures. Gagauz - a people with a rich 
history, for centuries, they retained their language, original 
way of life. Turkmenistan stands for Caspian seashores, sand 
dunes, canyons, mountains, history, friendly people. This is 
a great opportunity to break away from the everyday hustle 
and bustle and discover the amazing and unexplored world 
of culture.

str. Biruinţei, 1 MD-4402 Călăraşi, Republica Moldova 
Tel. : +373 244/ 2-26-50; 2-20-57 

Fax : +373 244/ 2-20-57 
E-mail : turism@calarasi.md; consiliu@calarasi.md 

URL : www.calarasi.md

CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI 

Potenţialul turistic al raionului Călărași include mai multe 
obiective turistice, care fac parte din tezaurul natural și cul-
tural al republicii: 4 mănăstiri medievale, muzeul Casa Pă-
rintească (s. Palanca), agropensiunea Casa Mierii (s. Răciula), 
Drumul vinului (Fabrica de vinuri și coniac Călărași-Divin, vi-
noteca Dumitru Tătaru), staţiunea balneoclimaterică Codru 
(s.Hârjăuca), sunt dezvoltate meșteșugurile populare. 

The tourist potential of Calarasi district includes several at-
tractions, which are part of the natural and cultural treasure 
of the Republic: 4 medieval monasteries, “Casa Parinteasca” 
museum (v. Palanca), “Casa Mierii” agritourist mini-hotel (v. 
Raciula), the Wine Road (“Calarasi-Divin” wine-making and 
brandy-making plant, “Dumitru Tataru” collection of vintage 
wines),  “Codru” balneal-climatic resort (Hârjeuca), wonderful 
handcrafts. 
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Vasilii Gonceari, atelier meșteșugăresc în domeniul olăritului
s. Hoginesti ,r-nul Calarasi 
Tel.: +373 244 93 606
GSM: +373 68 58 10 47
e-mail: gonciari@mail.ru
Facebook: Casa Olarului “Vasilii Gonciari’’

CASA OLARULUI / POTTER’S HOUSE

Centrul mestesugaresc pastreaza,promoveaza si transmite 
prin excursii cu masterclassuri lectii private, arta olaritului tra-
ditionala acestei localitati de sute de ani,care pina la infiinta-
rea centrului era sortita disparitiei.Gazda unui tirg internatio-
nal. Atelier de productie,expozitie cu vinzare,

The center of handicrafts preserves, promotes and pass-
es on,  through excursions with masterclasses and private 
lessons, the traditional art of pottery, specific to this area 
for hundreds of years, which until the establishment of the 
center was doomed to disappear. The center is the host of 
an international fair. Production workshop, an exhibition with 
articles for sale.

s. Palanca, r-nul Călăraşi, Republica Moldova
Tel:  +373 244 73 175

GSM: +373 69 45 73 99
e-mail: casa.parinteasca@gmail.com

MUZEUL CASA PĂRINTEASCĂ

Casa Părintească (Parental Home) is a wonderful tourist attraction. The goal of 
the museum is to revive the traditions and customs of the countryside home-
world that disappear in our modern evseryday life. 
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tr. Mihai Eminescu 2, 
MD-3501 or. Orhei, Republica Moldova 
Tel. : +373 235/ 20-662; 22-650; 22-058 
URL : www.or.md CONSILIUL RAIONAL ORHEI

CONSILIUL RAIONAL ORHEI

Zona Orhei se caracterizează printr-un relief pitoresc, tradiții, 
cultură bogată și potențial turistic deosebit: pensiunile din 
Orheiul Vechi, restaurante, biserici, mănăstiri și complexe 
monastice, mănăstirea din comuna Butuceni, monumente 
ale naturii, Casa-Muzeu Alexandru Donici, Muzeul de Istorie 
și Etnografie, conacele familiilor Lazo, Bagdasarov, Balioz, 
Cristi, cramele din satul Brănești și altele. În raion activează 
82 de meșteri populari. În raion se organizează Festivalul de 
vinuri, festivalul folcloric Nistrule, pe malul tău, Frumos nunți-
le se leagă, Toiagul Păstoriei, Festivalul covorului etc.

ORHEI district is rich in picturesque landscapes, historical 
traditions, rich culture and great tourism potential: boarding 
houses in the reserve Old Orhei, a multitude of restaurants, 
churches, monasteries and monastic complexes, cave mon-
astery at Butuceni village, nature monuments, the House 
- Museum Alexandru Donici, the Museum of History and 
Ethnography, family manors Lazo, Bagdasarov, Balioz, Cristi; 
Branesti cellars and others. In the district 82 craftsmen are 
active. A number of popular festivals are held in the region 
- the Wine Festival, the folk festival On the Shores of Nistru 
river, Festival of Wedding Traditions, Festival of Shepherds, 
Festival of the Carpet and others

Complexul de Meșteșuguri “Artă Rustică” a fost fondat în 
2004 la iniţiativa Organizaţiei Obștești “Femeia Rurală”. Aces-
ta are ca obiective cultivarea dragostei pentru tezaurul izvo-
rât din moștenirea populară.
Dacă vizitați satele Moldovei și vreți să cunoașteți mai multe 
despre îndeletnicirile oamenilor de aici, nu ezitați și treceți și 
prin Complexul de Meșteșuguri Populare „Artă Rustică”. Aici 
vă veți afla în lumea meșteșugurilor practicate de strabunii 
noștrii; aici veți afla despre evoluția covorului basarabean, 
costumului popular. Fiți oaspetele nostru, vă așteptăm cu 
drag!

The “Rustic Art” Craft Complex was founded in 2004 at the 
initiative of the “Rural Woman” public organization. It aims to 
cultivate love and appreciation for the treasures of the folk 
heritage.
If you visit the villages of Moldova and want to know more 
about the activities of people here, do not hesitate and stop 
at the “Rustic Art” Folk Crafts Complex. Here you will enter 
the world of craftsmanship, practiced by our ancestors; here 
you will find out about the evolution of the Bassarabian car-
pet, the traditional costume and much more. We are waiting 
for you!

https://web.facebook.com/complexulartarustica/?_rdc=1&_rdr
s. Clisova Nouă, raionul Orhei

0693 47 472
info@rusticart.md

complexulartarustica@gmail.com
https://rusticart.md 

COMPLEXUL DE MEȘTEȘUGURI ARTA RUSTICA
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MD-3900, or. Cahul.P. Independenţei,2
Tel/fax (299) 3-49-88, 2-20-58
E-maie: sectia_cultura_cahul@yahoo.com
Atracţii turistice : www.cahul.md

CONSILIUL RAIONAL CAHUL

Atracțiile turistice din raionul Cahul:
Rezervaţia știinţifică “Prutul de Jos” – păstrarea biodiversității.
Muzee: Muzeul Ţinutului Cahul - 40000 exponate; comparti-
mente: istorie, știinţă a naturii,etnografie. 
Muzeul de istorie și etnografie s.Slobozia Mare
Curtea tradiţională ţârănească Casa Dorului s. Văleni.
Biserici:
Catedrala „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, or. Cahul (1850)
Biserica de Rit vechi ”Acoperămîntul Maicii Domnului”, or. 
Cahul. (1856-1857).
Monumente cultural-istorice:
Valul lui Traian (ridicat în secolul II î.Hr.) – monument de isto-
rie și arheologie de importanță internațională.
Teatrul Republican Muzical-Dramatic  „B.P. Hasdeu”, or.Cahul, 
- unicul teatru din sudul Moldovei. 
Universitatea de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul - monument ar-
hitectural din anii ’50. 
Staţiunea balneară „Nufărul Alb” - centru modern de recupe-
rare a sănătății.

Tourist Attractions in Cahul District:
Scientific Reserve “Prutul de Jos” - conservation of biodiver-
sity.
Museums: Cahul Museum of the Region - 40000 exhibits; 
compartments: history, science of nature, ethnography.
Museum of History and Ethnography - village Slobozia Mare
Traditional courtyard Casa Dorului  - village Văleni.
Churches: The cathedral “Sf. Archangels Mihail and Gavriil “ 
-  Cahul (1850)
The Old Rite Church “The Cover of Mother of God” - Cahul. 
(1856-1857).
Cultural-historical monuments:
The Trajan’s Wall (built in the 2nd Century BC) - a monument 
of history and archeology of international importance.
Republican Musical-Dramatic Theater “B.P. Hasdeu “  - Cahul, 
the only theater in southern Moldova.
“B.P. Hasdeu” State University of Cahul - architectural monu-
ment of the 50s.
“Nufărul Alb” - spa resort - modern health recovery center.

Raionul Nisporeni, cu 38 de sate și orașul Nisporenie, este 
situat în partea centrală a Republicii Moldova. Podișul cu 
dealul Bălănești (429,5 m), inclus în rezervația peizagistică 
Cazimir-Milești. Ariile naturale silvice Cobac, Zberoaia-Lun-
ca, Seliște-Leu și rezervațiile peizagistice Cazimir-Milești, Vi-
la-Nisporeni formează un ecosistem forestier cu o suprafață 
de 4912,9 ha. Diversitatea biologică, speciile de plante rare, 
varietatea de relief favorizează dezvoltarea turismului în ra-
ion. Patrimoniul antropic al raionului: mănăstirea Vărzărești 
(1420), mănăstirea Hâncu (1678), bisericile din lemn din sa-
tele Ciutești ( 1802) și Bălăurești( 1809), Muzeele de Istorie și 
Etnografie Nisporeni, Ciutești, Boldurești, Milești, Iurceni, tra-
diționalul Bâlci al Olarilor,  Festivalul Prunei, atelierele mește-
rilor populari, agropensiuni.

The Nisporeni district is situated in the central part of Moldo-
va. In the valley of Prut river, five regions of natural forests are 
developed, protected by the State: Vila-Nisporeni, Selişte-
Leu, Cazimir-Mileşti, Zberoaia-Lunca, and Cobac, areas rich 
in flora and fauna, rare plants, with a predominantly hilly re-
lief. In the district is to be found the highest geographical 
point - the hill Bălăneşti. Nisporeni attracts tourists by a va-
riety of points of interest: monasteries Vărzăreşti (1420) and 
Hincu (1678); wooden churches in villages Ciutești (1802) 
and Bălăurești (1809), Museums of History and Etnography 
in Nisporerni, Ciutești, Boldurești, Milești, Iurceni; the tradi-
tional Potters’ Fair, held in Iurceni, the Festival of Plums, tradi-
tional crafts, agro-guesthouses.

Secţia cultură și turism 
str. Ioan Vodă Nisporeni, Republica Moldova 

Tel. : +373 264/ 22-750 
URL : www.nisporeni.md

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI
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29 Nafsikas Str, 49100 Corfu, Greece
Phone: +30-26610-24023, +30-26610-24024
Email: info@corfutouristservices.gr
Web-site: www.corfutouristservices.gr

CORFU TOURIST SERVICES PC

Activitățile companiei
Servicii DMC:
Cazare in hoteluri, de la 2* la 5*, studiouri si apartamente in 
regim self-catering
Organizarea de excursii și servicii pentru turiștii străini
Pachete turistice (sărbători, grupuri de tineri și studenți, gru-
puri școlare, excursii și croaziere zilnice)
Bilete de avion în Italia & avioane cargo, bilete de avion, în-
chirieri auto
Transferuri cu autocare de lux și microbuzuri
(Personal vorbitor de română, engleză, poloneză și rusă)
 
Servicii VIP
Vile luxoase, transfer privat
Excursii private - închiriere yachturi cu pânze și iahturi cu mo-
tor. Vacanțe tematice, cum ar fi: turism religios, navigare, golf, 
pescuit, ciclism montan, scufundări, trekking, parașutism, sa-
fari pe râuri (partea continentală a Greciei), Jeep Safari, com-
petiții, planificarea evenimentelor speciale.

Company activities 
DMC services: 
Accommodation in Hotels, from 2* up to 5*, self-catering stu-
dios & apartments
Organization of trips and services rendered to incoming 
tourists
Package tours (holidays, youth & student groups, school 
groups, daily trips & cruises)
Ferry tickets to Italy & vv, air tickets, car hire
Transfers with luxurious air-conditioned coaches & micro 
busses (Romanian, English, Polish and Russian speaking staff)
 
VIP Services
Luxurious Villas, private transfer, 
Private excursions – sailing yachts & deluxe motor-yachts hire.
Theme holidays such as: Religious Tourism,  Sailing, Golf, 
Fishing, Mountain biking, Scuba Diving, Trekking, Parachut-
ing, River Safari in the Greek Mainland,  Jeep Safari, incen-
tives, Special events planning. Member of HATTA, AOCTA, 
H.R.C.C.

str. Ciuflea 1, MD 2001 Chișinău, 
Republica Moldova

Tel.: +373 22 274 606
Fax: +373 22 277 999

GSM: +373 69 141 070
E-mail: office@corina-travel.com; 

incoming@corina-travel.com
URL: www.corina-travel.com

CORINA TOUR OPERATOR

Discover Moldova CORINA TOUR OPERATOR - fondat în 
1992, are o experiență bogată în turismul receptor din Repu-
blica Moldova. Echipa noastră de profesioniști pregătește cu 
grijă întreaga gamă de produse de călătorie, luând în consi-
derare cererea și dorințele crescânde ale clienților. În fiecare 
an în programele noastre apar noi țări, rute și stațiuni.
Oferim clientilor noștri: cele mai incitante destinații de va-
canță, turism individual, de afaceri și VIP - în întreaga lume; 
cele mai bune centre spa și tratament medical, educație și 
formare în străinătate, tururi pentru adolescenți și elevi, bile-
te de avion, asigurare medicală, rent-a-car.
Manhattan Hotel & Restaurant 4 * este proprietatea noastră. 
Pentru valorificarea Moldovei ca destinație turistică oferim 
oaspeților noștri o selecție largă de excursii individuale și de 
grup, excursii specializate cu degustare de vinuri și bucate 
tradiționale, tur de oraș, bilete la teatru, transferuri aeroport!

Discover Moldova CORINA TOUR OPERATOR- founded in 
1992, the agency has a rich experience in incoming tourism 
in the Republic of Moldova. Our professional team prepares 
thoroughly  all travel products offered, taking into consider-
ation the growing demands and wishes of our clients. Every 
season we include in our programs  new countries, routes 
and resorts.
We offer our clients: exciting travel holidays, individual, busi-
ness and VIP tourism – worldwide; the best world spas & 
resorts offering medical treatment, education and training 
abroad, tours for teenagers and schoolchildren, air tickets, 
medical insurance, rent-a-car. 
Manhattan Hotel & Restaurant 4 * is our property.
For the guests of Moldova – great selection of group tours 
& excursions, bespoke tours, sightseeing, theatre tickets, air-
port transfers!
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str. București 90, of. 3
MD-2012 Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 62 88 88 / 22 43 62
fax: +373 22 22 31 71
GSM: +373 79 406 292 

GSM: +373 79 406 291
e-mail: info@alexatour.md 
dinas-alexa@mail.ru 
site: www.alexatour.md 

S.C. DINAS ALEXA S.R.L. / ALEXA TOUR

ALEXA TOUR - siguranță, confort și bună reputație!
Deținem propriul parc de autocare. Oferim servicii de trans-
port pasageri, rute regulate și ocazionale CHIȘINĂU–ATENA 
/ CHIȘINĂU–HALKIDIKI; tururi excursionale prin Moldova și 
peste hotare (wi-fi și 220 V). 
Având o experiență vastă în domeniul turismului, ALEXA 
TOUR va găsi cele mai atractive oferte - sejururi la mare și 
la munte, tratament balnear, turism de afaceri, rezervarea și 
emiterea biletelor.
Descoperă lumea cu noi!

ALEXA TOUR - safety, comfort and good reputation! 
We own our own coach park. We offer passenger transport 
services, regular and occasional routes CHISINAU-ATENA / 
CHISINAU-HALKIDIKI; tours and excursions through Moldo-
va and abroad (wi-fi and 220V).
With a vast experience in the field of tourism, ALEXA TOUR 
will find the most attractive offers - seaside and mountain re-
sorts, spa treatment, business tourism, tickets sale.
Discover all the world with us!

satul Molovata, r-nul Dubăsari
Tel. contact: 069123310, 069917775

E-mail: info@fatamorgana.md
Web-site: www.fatamorgana.md 

FATA MORGANA

Pe malul bătrânului Nistru pe toți cei care vor să evadeze din 
oraș îi așteaptă refugiul perfect - pensiunea „Fata Morgana”. 
Aici vă veți  relaxa într-o ambianță de poveste, veți gusta din 
bucate tradiționale, dar și din cele europene,  veți admira pe-
isaje încântătoare, veți asculta susurul valurilor. 
Dispunem de toate facilitățile unui sejur confortabil: piscină, 
șezlonguri, foișoare, parcare, grătare. La noi puteți închiria 
bărci, biciclete de apă ori o “insulă plutitoare”, puteți zbura 
cu paraplanta sau puteți face scufundări, puteți merge în ex-
cursii în locuri deosebit de frumoase. Aveți ocazia să savurați 
un pahar de vin bun în adiere ușoară a vintului pe o terasă pe 
malul Nistrului, să uitați de cotidian și să vă încărcați bateriile. 
Lacul de acumulare Dubăsari, malurile Mării Sarmatice (dis-
părută de mii de ani), dar și alte locuri frumoase așteaptă să 
fie descoperite.

On the bank of the old Nistru, all those who want to escape 
from the city will find a  perfect refuge - the Fata Morgana 
boarding house. Here you will relax in a fairy ambiance, taste 
traditional and European dishes, admire the delightful land-
scapes,  listen to the murmur of the waves. 
 
We have all the facilities for a comfortable stay: swimming 
pool, sun loungers, gazebos, parking lots, grills. You can rent 
boats, water bikes or a “floating island”, you can fly with a 
paraglider or you can dive, go on excursions in particularly 
beautiful places. You have the opportunity to savor a glass of 
good wine in the breeze of the wind on a terrace on the bank 
of the Nistru, to forget about the daily hassles and recharge 
your batteries. The Dubasari reservoir, the shores of the Sar-
matian Sea (disappeared thousands of years ago), and other 
beautiful places are waiting to be discovered.
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bd. Dacia 80/3, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 100 003
e-mail: info@flyone.md
URL: www.flyone.md

FLYONE 

FLYONE s-a lansat în anul 2016 și în prezent operează zboruri 
către 12 destinații, 7 curse regulate și 5 curse charter: Dub-
lin, Lisabona, Londra, Moscova, Parma, Paris, Verona, Antalya, 
Bodrum, Heraklion, Izmir, Sharm El-Sheikh.
Obiectivele principale ale companiei sunt siguranța pasage-
rilor, îmbunătățirea serviciilor prestate și sporirea confortului 
pasagerilor, demonstrând, în același timp, un indice înalt al 
punctualității. Pentru pasagerii săi, FLYONE propune nu doar 
un orar convenabil, dar și prețuri atractive la biletele de avion 
care pot fi achiziționate pe site-ul oficial www.flyone.md și la 
agențiile autorizate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât 
și peste hotare.

FLYONE was launched in 2016 and currently operates flights 
to 12 destinations, 7 scheduled flights and 5 charter flights: 
Dublin, Lisbon, London, Moscow, Parma, Paris, Verona, An-
talya, Bodrum, Heraklion, Izmir, Sharm El-Sheikh.
The main objectives of the company are passenger safety, 
improving service and passenger comfort, while demonstrat-
ing  high punctuality. For its passengers, FLYONE proposes 
not only a convenient timetable but also attractive prices for 
airline tickets that can be purchased on the official website 
www.flyone.md and at the authorized agencies, both on the 
territory of the Republic of Moldova and abroad. 

 #009FDF  PANTONE  CYAN C  
 

#003594  - PANTONE 661C

str. Pobedî 46
MD-3805 or. Comrat, UTA Găgăuzia

Tel.: +373 298 24 935
Fax: +373 298  249 35

GSM: +373 68 32 12 42

GSM: +373 686 236 09
e-mail: cultura.ato@mail.ru

URL: kultura-ge.md

DIRECȚIA GENERALĂ DE CULTURĂ ȘI TURISM GĂGĂUZIA

Găgăuzia - regiunea sudică a Republicii Moldova, și-a păstrat 
cultura unică, bogată în locuri și monumente istorice - oferă 
oportunități și oferte ample în domeniul turismului. Muzeele, 
lacurile și iazurile, peisajele unice, monumentele geologice, 
istorice și arheologice, o rezervație de plante medicinale, 
obiceiurile și tradițiile, meșteșugurile, bucătăria bogată – pe 
oaspeții Găgăuziei îi așteaptă o descoperire fascinantă și in-
teresantă a unei regiuni generoase și plină de soare.

Gagauzia, the southern region of the Republic of Moldova, 
with an original, unique culture, rich in historical places and 
monuments, has ample touristic opportunities and offers. 
Museums, lakes and ponds, wonderful landscapes, geo-
logical, historical and archeological monuments, a reserve 
of medicinal plants, unique customs and traditions, colorful 
crafts, a rich cuisine – the tourists visiting Gagauzia will enjoy 
a fascinating discovery of a generous sunny region.
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s. Congaz, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
GSM: +373 69 128 404
FB: https://web.facebook.com/gagauzsofrasi/

COMPLEXUL ETNO-TURISTIC GAGAUZ SOFRASI 

Complexul GAGAUZ SOFRASI include un mic hotel exclusi-
vist, decorat în stil etno-modern, cu elemente de décor spe-
cific poporului găgăuz și o atmosferă caldă, pe placul tuturor 
oaspeților, precum și șase case-hotel construite în stilul arhi-
tecturii găgăuze.
De asemenea, pe teritoriul complexului funcționează un 
muzeu de cultură și nunți, un restaurant-terasă, precum și 
un subsol cu murături găgăuze, o cameră de oaspeți - „Büük 
Baș” și alte facilități, transmițând specificul culturii tradiționa-
le locale.
Punctul culminant al curții etno, sunt garduri istorice, care 
păstrează în spatele lor multe secrete și legende.
Materialele folosite la construcția porților sunt pietrele des-
coperite în satul Cazaclia. Tot aici au fost făsite oase pietrifi-
cate care au o vechime de peste 10.000 de ani.

The compound “Gagauz Sofrası” consists of a small exclusive 
design hotel, offering a special ethno-modern style with el-
ements of Gagauz decor and atmosphere with an individual 
approach to each guest, as well as six cottages, in the style of 
Gagauz architecture.
Also, there is the Museum of weddings and culture, a restau-
rant, a cellar with Gagauz pickles, a guest room “Büük Baş”, 
as well as other structures that convey the flavor of the local 
traditional culture.
The highlight of the ethno compound are the restored his-
torical fences that guarded a lot of secrets and legends be-
hind them.
The materials used in the construction of the gate are the 
stones found in the village of Kazaklia, with incorporated fos-
silized bones more than 10 000 years old.

+373 60583794
info@iq-puzzle.com
www.iq-puzzle.com

GEEK TOYS S.R.L.

GEEK TOYS SRL - producător local de jocuri inteligente de 
masă IQ PUZZLE • BRAIN FITNESS, create pentru oamenii cu 
un ritm alert de viață, dar reuniți de entuziasm!
IQ PUZZLE nu este doar un puzzle, este un adevărat „Fitness 
pentru creier”! Puzzle-urile sub forma unor figuri plate, cu li-
nii bine gândite vă vor răsturna viziunea asupra unor lucruri 
simple! Sarcina este de a asambla imaginea reprezentată pe 
pachet dintr-un set de componente, folosind logica și ima-
ginația. Doar la prima vedere pare simplu, în realitate este 
un adevărat antrenament pentru creier! Căutarea soluției 
potrivite îi unește pe oameni din generații diferite. Timpul 
de soluționare este de la 40 de minute până la câteva ore! 
Dezvoltatorii au grijă ca IQ PUZZLE să vă aducă nu numai 
emoții pozitive, ci și să fie util pentru antrenarea creierului 
și dobândirea unor abilități de găsire a rezolvării în situații 
aparent fără soluții.
IQ PUZZLE va fi un cadou minunat pentru fanii jocurilor de 
masă și un cadou corporativ cu logo sau numele companiei 
pentru promovarea eficientă a mărcii! Pe lângă logo-uril și 
seria IQ PUZZLE deja creată, oferim:
• brănduirea ambalajul în stilul corporativ al companiei;
• elaborarea unui set de puzzle-uri cu elementele cheie ale 
companiei;
• crearea unui set de puzzle-uri format din numele compa-
niei.

GEEK TOYS SRL is the local manufacturer of smart board 
games IQ PUZZLE • BRAIN FITNESS, created for people with 
an alert rhythm of life, but full of enthusiasm!
IQ PUZZLE is not just a puzzle, it’s a real “Fitness for the 
Brain”! Puzzles in the form of flat figures, with well-thought-
out lines, will overturn your vision of simple things! The task 
is to assemble the image represented on the package from 
a set of components, using logic and imagination. It looks 
simple only at the first glance, in reality it’s a real brain work-
out! Searching for the right solution unites people of differ-
ent generations. The resolution time is from 40 minutes to a 
few hours! Developers make sure that IQ PUZZLE not only 
brings positive emotions, but also helps training the brain 
and acquire solving skills in seemingly unsolvable situations.
 
IQ PUZZLE will be a great gift for board games fans, but also 
a corporate gift with the logo or the company name for ef-
fective brand promotion! In addition to the logos and the IQ 
PUZZLE series already created, we offer:
• branding the packaging in the corporate style of the com-
pany; 
• developing a set of puzzles with the company’s key ele-
ments; 
• creating a set of puzzles made up of the company name.
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ООО Хотел Менеджмент Груп
Kobzar Square 1, Truskavets, 82200 - Ukraine
Tel: +380 (3247) 6 41 72/73 
Cell: +38 067 976 41 70
 Web: www.mirotel.ua 

HOTEL MANAGEMENT GROUP 

Hotel Management Group, situat în stațiunea balneară din 
orașul Truskavets, Ucraina de Vest, este cunoscut pentru sur-
sele sale unice de ape minerale, în special apa „Naftusya”.
Hotel Management Group reunește:
• „Mirotel Resort & Spa 5 *” - un complex de agrement de 
clasa premium,
• „Cristina” – vilă de clasa  De-Luxe,
• „Vesna 3 *” - un hotel renovat,
• „Honey Palace” este unul dintre cele mai mari centre medi-
cale din Ucraina format din: centru de diagnostic, laborator, 
hidropatic, fizioterapie și SPA-centru. 
Pentru oaspeții noștri, specialiștii centrului medical oferă: 
programe medicale și wellness, 350 de tipuri de diagnosti-
care, proceduri spa și o zonă aqua.

“Hotel Management Group” is located in the balneological 
resort of Western Ukraine, Truskavets, which is known for its 
unique sources of mineral waters, in particular “Naftusya”.
 “Wanted Management Group includes:
• “Mirotel Resort & Spa 5 *” - a resort and recreational com-
plex of premium class,
• “Cristina” - de-luxe class villa,
• “Vesna 3 *” - a renovated hotel,
• “Med Palace” is one of the largest medical centers in 
Ukraine where one can find: a diagnostic center, laborato-
ry, hydropathic clinic, physiotherapy and SPA-center. For our 
guests, the specialists of the medical center offer medical 
and wellness programs, 350 types of diagnostics, spa proce-
dures and aqua-zone.

4200 Hajdúszoboszló,
Szent István park 1-3.

Tel.: +36 52 558-558 / 335
Fax: +36 52 558-551

GSM: +36 30 606 4496   

E-mai: sales@hungarospa.hu;
info@hungarospa.hu

Web-site: www.hungarospa.hu

HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓ ZRT.

Staţiunea Hajdúszoboszló din Ungaria se măndrește cu cel 
mai mare complex balnear din Europa, compus din Băile Ter-
male, ștrand, Aquapark și parcul acvatic acoperit Aqua-Pala-
ce. Datorită serviciilor deosebite oferă pe tot parcursul anu-
lui experienţe de neuitat atât pentru persoanele dornice de 
tratament, cât și pentru cele doritoare de recreere și, nu în 
ultimul rând, familiilor cu copii. Turiștilor care vizitează staţi-
unea Hajdúszoboszló le stăm la dispoziţie cu o gamă variată 
de oferte de cazare.

Hajdúszoboszló is the most well-known bath-city of the Hun-
garian Great Plain – its main attraction its bathing complex 
with its famous spa, open-air bath, Aquapark and the cov-
ered Aqua-Palace. The bathing complex offers unforgettable 
adventures throughout the year to its recuperating and rec-
reating guests and to families of any size. We are waiting for 
tourists visiting Hajdúszoboszló with a wide range of accom-
modation deals.
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H-1013 Budapest, Krisztina tér 1, Hungary 
Tel. : +36 1/ 212-56-94 
Fax : +36 1/ 487-90-81 GSM : +36 20/ 923-36-98 
E-mail : hitandmark@imolatours.com 
URL : www.imolatours.com

IMOLA TOURS HUNGARY

Touroperator în Ungaria. Activităţi: asigurarea serviciilor tu-
ristice în Ungaria și Europa, cazare, MICE turism, pachete 
turistice, agrement, City Break, programe culturale, turism 
medical, oferte wellness, turism Incentive, transport, organi-
zarea programelor speciale, programe opţionale în Ungaria 
(servicii de ghid, croaziere pe Dunăre). 

Tour operator in Hungary. Main activities: full organization of 
programs, tourist services in Hungary and Europe, transit ac-
commodations, M.I.C.E. tourism, holiday packages, leisure, 
city breaks, cultural tourism, wellness and medical tourism, 
incentive tourism, transport services, bachelor parties + op-
tional programs in Hungary (guided tours, folklore dinner, 
cruises on Danube)

str.V. Alecsandri, 66, of. 12
MD2012 or. Chișinău, Republica Modova

Telefon: +373 22/ 90 20 30 
E-mail: info@joinup.md 

Web-site: www.joinup.md

JOIN UP S.R.L.

Fondat în anul 2009 Join UP! este touroperatorul lider în 
Ucraina. În 2017, compania își deschide o reprezentanță 
în Republica Moldova. Momentan portofoliul Join UP!  in-
clude aproape toate destinațiile turistice: Egipt, Emiratele 
Arabe Unite, Sri Lanka, Andorra, Austria, Tanzania, Bulgaria, 
Republica Dominicană, Spania, Italia, Cuba, Franța, Maldive, 
Mexic, Thailanda, Turcia, Portugalia, China, Estonia și multe 
altele. 
Pentru informaţii suplimentare sau rezervări contactaţi agen-
ţiile de turism autorizate.

Founded in 2009, Join UP! is the leading tour operator in 
Ukraine. In 2017, the company opened a representative of-
fice in the Republic of Moldova.
Currently Join UP! portfolio includes tourist destinations 
all over the world: Egypt, United Arab Emirates, Sri Lanka, 
Andorra, Austria, Tanzania, Bulgaria, Dominican Republic, 
Spain, Italy, Cuba, France, Maldives, Mexico, Thailand, Turkey, 
Portugal, China, Estonia and others.
For more information or reservations, contact authorized 
travel agencies.
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Camyuva Turizm Yatirimlari A.S.
OTEL KILIKYA PALACE
Goynuk\ Kemer\ Antalia
tel. +90 8153050 
fax +90 815 30 88 
www.kilikyapalace.com

KILIKYA HOTELS ȘI CLUBUL HELLOOTEL

1) Politica programului de loialitate HELLOOTEL în turism, 
venituri suplimentare, fără distorsionarea parteneriatului 
deja activ.
2) Cum arată programul dintr-o parte: manager, agenție de 
turism, turist, hotel și touroperator ...
3) Relația rentabilă între manager, agenția de turism și hotel.
4) Infotururi într-o manieră nouă în cadrul Bursei de bonusuri 
prin intermediul sistemului de barter.
5) Un nou tip de dezvoltare și cooperare, bazat pe telegra-
me, mesengerul HELLLOOTEL BOT-HOTEL BOT.
6) Activități suplimentare și profituri pentru toți membrii clu-
bului.

1) The policy of the loyalty program HELLOOTEL in tourism, 
additional income, without disrupting the already working 
partnerships.
2) A look at the program from the side: manager, travel agen-
cy, tourist, hotel and tour operator...
3) Cost-effective relationships between the manager, the 
tour agency and the hotel.
4) A new way to organize info tours within the framework of 
the Bonus Exchange through the barter system.
5) A new kind of development and cooperation, based on 
telegrams, the messenger HELLLOOTEL BOT-HOTEL BOT.
6) Additional activities and profits for all club members.

str. Grigore Vieru 19
Chișinău, Republica Moldova

tel: (+373) 0 22 24 16 84 
Mob.: (+373) 79 11 77 05

tel./fax: (+373) 0 22 24 54 08

e-mail: miramartrans@mail.ru
www.miramar-trans.com

MIRAMAR TRANS

MIRAMAR TRANS vă invită în lumea turismului.
O echipă prietenoasă, cu 14 ani de experiență în organizarea 
de excursii de grup și individuale oferă:
- odihnă la cele mai populare stațiuni, inclusiv montane
- serviciu de transport
- programe de excursii
- stațiuni SPA
- festivaluri, recreere pentru copii și tineri
- excursii personalizate în țări europene, precum și în Turcia 
și Ucraina.
Managerii noștri profesioniști vă vor recomanda cele mai 
bune opțiuni pentru vacanța dvs. la prețuri competitive și pe-
rioadele de care aveți nevoie.
Gama largă de servicii va satisface cererea și interesele tutu-
ror turiștilor.
Putem spune cu siguranță: compania noastră este un parte-
ner de încredere în organizarea vacanței dvs.. Clienții noștri  
au încredere în noi!

An experienced and friendly team, with a wealth of fourteen 
years of experience in organizing group and individual tours, 
offers:
- vacations on the most popular seaside and mountain re-
sorts
- transportation services 
- excursion programs
- SPA resorts
- festivals, recreation for children and youth  
- quality personalized tours in European countries, Turkey 
and Ukraine.
Our professional managers will recommend the best options 
for your holiday at competitive prices and in the dates you 
need. 
A wide range of services will satisfy the demands and inter-
ests of any tourist.
Our company is a reliable partner in the organization of your 
holiday, we are trusted!
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bd. Negruzzi, 5 of. 2
GSM: +373 78 066 000
GSM: +373 78 033 000
tel.: +373 22 53 53 63

MOBSEB TOUR

STAȚIUNILE: KUSADASI, DIDIM, BODRUM, MARMARIS.
VOM OPERA 3 ZBORURI pe SĂPTĂMÂNĂ către  IZMIR 
(ÎN FIECARE ZI de MIERCURI, SÂMBĂTĂ și DUMUNICĂ)
PERIOADA ZBORURILOR CHARTER -  12 MAI / 29 SEPTEM-
BRIE ( SEJURURI PENTRU  6, 9, 10, 11 și 13 NOPȚI!)
2 ZBORURI de NOAPTE și 1 ZBOR de ZI!
DE ASEMENEA:  O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ  -  AUTOBUZ 
CONFORTABIL spre stațiunile balneare de mai sus.
KUSADASI are un climat tipic mediteranean cu veri fierbinți, 
însă cu umiditate relativă scăzută și ierni blânde, oferind un 
sezon turistic foarte lung. Stațiunea este scăldată în soare 
aproximativ 300 de zile pe an. 
Absența caniculei este un avantaj al stațiunilor de pe litoralul 
mării Egee, facilitând la maximum posibilitatea de a savura 
din plin vacanțele din lunile iulie și august, aerul fiind uscat, 
cu temperaturi de vârf moderate. Vara, Kusadasi este cel mai 
bun loc pentru iubitorii de scufundări, windsurfing schi na-
utic.
Multe hoteluri oferă posibilitatea ca  2 copii sub vârsta de 13 
ani să fie cazați GRATUIT!
De asemenea, veți putea beneficia de un program bogat de 
excursii în zona acestor stațiuni!
Deservirea la nivel înalt de către hotelierii turci  în combinare 
cu litoralul  Mării Egee creează
o ambianță excepțională - o adevărată perlă a Turciei.

Resorts: Kushadasi, Didim, Bodrum, Marmaris.
3 flights  a week ( on Wednesday, Saturday and Sunday)
Period of running charter  flights  to Izmir: from May 12 to 
September 29 / 2019 .
Possibility  of stays : (6,9,10,11 and 13 nights!) 
Once a week - a comfortable bus! 
KUSADASI has a typical Mediterranean climate with hot 
summers but with relatively low humidity and mild winters, 
offering a very long tourist season. The resort is bathed in 
the sun for about 300 days a year. The absence of heat is an 
advantage of the seaside resorts of the Aegean Sea, mak-
ing it possible to enjoy the holidays in the July  and August 
months, the air being dry and with temperate temperatures. 
In summer,  Kusadasi is the best place for those passionate 
with diving, windsurfing and water skiing.
Many hotels offer the possibility for 2 children under the age 
of 13 to stay for FREE! You will also be able to enjoy a rich 
program of excursions, offered in the area of these resorts!
High-level service by Turkish hotels staff,  combined with the 
Aegean Sea coast  create an exceptional ambiance - a real 
pearl of Turkey.

Tel: +40-721-02 02 02
email: contact@omniclean.ro

Web: www.omniclean.ro

OMNICLEAN

„Am mizat de la început pentru a oferi clienților cea mai bună 
calitate.
De aceea am investit permanent în cea mai nouă tehnologie.
Clienții ne-au răsplătit eforturile, iar asta a făcut să ne dez-
voltăm.
În acest moment suntem prezenți în cinci locații din Iași”.
Irina Filipescu - Manager general 
Servicii oferite:
-Spălătorie industrială profesională
-Servicii de spălare aseptică
-Calitate verificată de spălare
-Închiriere lenjerie
-Utilajele nu deteriorează lenjeria
-Tehnologie moderna garantată pentru un minimum de 500 
cicluri de spălare
-Utilizare de detergenți de înalta calitate
Clienți vizați: unități medicale, laboratoare de analize și me-
dicale, unități de procesare a laptelui și cârnii, departamente 
care necesită decontaminarea articolelor prin metode asep-
tice, hoteluri, pensiuni, restaurante, spitale, grădinițe, cămine 
pentru bătrâni etc.
Căutam personal pentru spălătoriile din Iași, România.

“From the very beginning we were striving to give our cus-
tomers the best quality. That’s why we invested in the latest 
technology. Customers have rewarded our efforts, and that 
confidence contributed to our  growth. At this moment we 
are present in five locations in Iasi.”
Irina Filipescu, General Manager
Offered services :
- Professional industrial cleaning-Aseptic laundry services
- Certified washability
- Linens rental
- No damage to underwear
- Good modern technology for a minimum of 500 cycles of 
washing
- Use of high quality detergents
Target customers: medical units, analysis and medical labo-
ratories, milk and meat processing units, departments requir-
ing decontamination of articles by aseptic methods, hotels, 
boarding houses, restaurants, hospitals, kindergartens, old 
people’s homes, etc.
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Chisinau, BD. Iu. Gagarin 3, of. 56
mob: +373 79 353 520  
tel.: +373 22 10 60 35
e-mail: egeturism35@gmail.co
URL:  http://egeturism.com/
      https://www.facebook.com/egetravel/
      https://www.instagram.com/ozegetravel

I.C.S. OZ EGE TRAVEL S.R.L.

AGENȚIE DE TURISM

OZEGE TRAVEL este o agentie de turism din Moldova, orien-
tată spre client care furnizeaza servicii turistice de o calitate 
deosebită. Echipa OZEGE Travel este formată din profesio-
niști care își fac treaba. Fecare dintre noi suntem dispuși să 
vă împlinim dorințele și visele dvs. de vacanță. 
Obiectivul nostru este să ne dezvoltăm și să depașim aș-
teptarile clienților și partenerilor noștri, să furnizăm servicii 
turistice de calitate pentru a satisface solicitările clienților 
sai. Alegându-ne pe noi veți economisi timp și bani, și veți 
descoperi un prieten care vă va ajuta să uitați de griji, ofe-
rindu-vă oportunitatea să vă bucurati din plin de vacanța pe 
care o meritați. Suntem mereu la dispoziția dvs.

Agenția de Turism Panda Tur activează din 2010, în arhiva 
agenției noastre sunt deja peste 90.000 clienți care au rămas 
satisfăcuți de serviciile oferite de noi.
Avem produse pentru fiecare, fie că e vorba de excursii de 1 
zi în Moldova, România sau Ucraina, sau chiar de 10 zile să 
vizitați cele mai frumoase orașe europene, Istanbul și Cappa-
docia, Țările Baltice și Sankt Petersburgul. 
În fiecare weekend organizăm excursii de 2 zile începând cu 
29 euro la Odesa, Lvov, Brașov, Cheile Bicazului, Transfăgă-
rășan sau Cernăuți.  
Sejurul la mare în Grecia n-a fost niciodată mai disponibil ca 
acum, pentru 8 zile în Halkidiki, cu transport, cazare, asigura-
re medicală și excursii începând cu doar 119 eur / persoană.
Suntem pasionați, la fel ca dumneavoastră, de vacanțe și că-
lătorii, de aceea vă îndemnăm doar… SĂ ALEGEȚI!
De restul ne ocupăm noi, PANDA TUR.  

OZEGE TRAVEL is a Moldovan travel agency that provides 
high quality tourism services. The OZEGE Travel team is a 
team of professionals who do well their job. All of us are will-
ing to fulfill your wishes and your dreams of great holidays.
Our goal is to grow and exceed the expectations of our cus-
tomers and partners, to provide quality tourism services to 
meet the demands of our customers. By choosing us you will 
save time and money, and you will discover a friend who will 
help you forget about worries, giving you the opportunity to 
enjoy the holiday you deserve. We are always at your service.

The Panda Tour Travel Agency has been operating since 
2010.  In our agency’s database there are already over 90,000 
customers who were satisfied with our services.
We have products for everyone, whether it’s 1 day trips 
through Moldova, in Romania or Ukraine, or even 10 days 
to visit the most beautiful European cities, Istanbul and Cap-
padocia, the Baltic countries and St. Petersburg. Every week-
end, we organize 2-day trips, at the starting price of 29 euros, 
in Odessa, Lviv, Brașov, Bicaz, Transfăgărășan or Cernăuți.
The seaside stay in Greece has never been more available 
than now - for 8 days in Halkidiki, including transport, accom-
modation, medical insurance and excursions, starting at just 
119 euro / person.
We are enthused, like you, by holidays and trips, that’s why 
we invite you ... CHOOSE! Leave the rest to us, PANDA TUR.

str. V. Alecsandri 121, 
mun. Chișinău, Republica Moldova

GSM: 069 440 444
e-mail: info@pandatur.md

Web-site: www.pandatur.md

PANDA TUR S.R.L. 
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str. V. Alecsandri 129, nr. 3A
Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
Telefon : +373 22 780845
mob.: +373 67 352845
e-mail: secretariat@paralela45.md

S.C. PARALELA 45 MOLTURISM S.R.L.
AGENȚIE DE TURISM – TOUR-OPERATOR

Agenția Paralela 45 este cel mai reputat tour-operator din 
România, cu o rețea formată din 45 de agenții în țară și o 
agenție în Moldova. De peste 29 de ani, Paralela 45 oferă 
turiștilor săi servicii complexe: chartere, turism intern și cor-
porate, evenimente, vacanțe de grup sau individuale, pro-
grame de seniori, croaziere, obținerea de vize turistice, ghizi 
specializați, si peste 125 de circuite marca proprie!

Paralela 45 is the most renowned tour-operator in Romania, 
with a network of 45 tourism agencies in Romania and one 
agency in Moldova. For over 29 years, Paralela 45 has con-
sistently delivered a variety of complex services, including: 
charters, corporate and internal tourism, numerous events, 
individual and group excursions, senior citizens programs, 
cruises, visa consultancy and support, specialized guides, 
and over 125 specially tailored circuits!

Pasager.md activează cu succes din 2001, propune servicii 
de transport național și internațional de pasageri. Dispune 
de un parc de transport propriu și anume: Autoturisme 1-4 
locuri Mercedes / Skoda, Minivanuri 5-8 locuri Mercedes 
Vito/Tourer, Microbuse 9-23 locuri Mercedes 319/519, Auto-
care 24 – 50 locuri Mercedes / Setra.  
Pasager.md oferă o gamă largă de servicii de transport la co-
mandă: atât excursii naționale, cât și internaționale, întâlniri 
de afaceri, festivități, delegații, transportarea angajaților și 
închirierea unităților în scopuri personale, cu șofer.

Passager.md has been successfully operating since 2001, 
offering national and international passenger transport ser-
vices. It has its own transport fleet: cars 1- / 4-seats Mercedes 
/ Skoda, 5-8 seats Mercedes Vito / Tourer, minivanes  9-23 
seats Mercedes 319/519, coaches 24-50 seats Mercedes / 
Setra. 
Pasager.md offers a wide range of custom-made transport 
services:  national and international tours, business meet-
ings, celebrations, delegations, transportation of employees 
and rental of vehicles for personal purposes, also with driv-
ers.

Mobile: (+373) 69 771 717
Fix: (+373) 22 542 685 

Fax - (+373) 22 921 728
Site: www.pasager.md 

Email: dvd-trans@mail.ru

PASAGER.MD 
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Av. Pere Molas,
Km.2 43480 Vila Seca (Tarragona)
Phone: +34 977 77 90 00
Fax: +34 977 77 91 11
Mobile phone: +34 679 755 154
e-mail: irina. shpak@portaventura.es
www.portaventura.com

PORTAVENTURA WORLD 

PortAventura World Parks & Resort este cea mai mare stațiu-
ne de agrement și vacanță de familie din Europa și, pe durata 
unei istorii de 23 de ani, a găzduit peste 80 de milioane de 
vizitatori. Cu o locație privilegiată, la doar o oră de la Bar-
celona, pe țărmul Mării Mediterane, stațiunea dispune de 3 
parcuri fantastice, cinci hoteluri tematice de 4 stele, un hotel 
tematic de 5 stele și de un centru de congrese. 
 În 2019 PortAventura Park oferă noi atracţii și deschiderea 
unui nou hotel de 4 stele.

PortAventura World Parks & Resort is the largest family leisure 
and holiday destination resort in Europe and throughout its 
23-year history has welcomed over 80 million visitors. With 
a privileged location just 1 hour from Barcelona and on the 
shores of the Mediterranean Sea, the resort operates 3 fan-
tastic parks, five 4-star themed hotels and one 5-star themed 
hotel and a convention centre.
2019 will see PortAventura Park’s brand-new ride and the 
grand opening of a new 4-star hotel.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of.706,
Chișinău, Republica Moldova

      GSM: +373 696-19917
e-mail: rabota@rabota.md, 

   URL: www.rabota.md

RABOTA.MD

Rabota.md este cel mai mare site în țară de căutare a posturilor 
vacante și de angajări. În fiecare zi peste 25 000 de persoane vi-
zitează site-ul nostru. Vizitatorii site-ului sunt oamenii cu inițiativă, 
întreprinzători, care tind spre dezvoltare profesională, creșterea 
veniturilor și realizarea potențialului.
O nouă aplicație mobilă de la Rabota.md vă va informa cu 
promptitudine despre apariția noilor posturi vacante în Chișinău 
și în toată Moldova! Descărcați aplicația pe telefon, selectați pos-
turile care vă interesează, abonați-vă la newsletter și obțineți cele 
mai proaspete posturi vacante la price ora ă oriunde v-ați afla!

Rabota.md is the leading Moldovan site for job search and re-
cruitment. Every day more than 25 000 people visit the site. The 
audience of the site is constituted of enterprising people, striving 
for professional development, revenue growth and realization of 
their potential. 

The new mobile application from Rabota. md will promptly inform 
you about the appearance of new vacancies in Chisinau and Mol-
dova! Download the application on your phone, select the posts 
you are interested in, subscribe to the newsletter and get the lat-
est vacancies anytime and anywhere!
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Украина, Одесская обл., Затока, ул. Приморская, 114
Tel.: +380 48 703 62 00
Viber: +38 (067) 486-64-16 
Skype: ruta.family
Почта: 2@ruta.family
Web-site: https://ruta.family/

RUTA FAMILY CLUB HOTEL

Ruta Family Club Hotel este cel mai bun loc pentru a vă re-
laxa lângă mare în Zatoka și regiunea Odesa. Aici veți găsi o 
gamă completă de servicii  și camere confortabile pentru un 
sejur relaxant cu familia. 
Folosim sistemul „all inclusive”,  facem tot ce putem pentru 
a face vacanța dvs. de neuitat. Hotelul Ruta Family Club ofe-
ră oaspeților săi nu doar odihnă pe litoral, avem și distracții 
pe orice gust. Aici veți găsi un mini-parc acvatic, servicii de 
animație,  atât de populare în hotelurile din străinătate, veți 
putea petrece timpul cu prietenii la grătar. Pentru cei care 
îmbină distracția cu munca, Hotelul Ruta Family Club are o 
sală de conferințe spațioasă, cu toate echipamentele nece-
sare pentru organizarea de întâlniri de afaceri și seminare. 
Este greu să găsiți condiții mai confortabile pentru o vacanță 
de familie în Odesa și regiunea Odesa, cu servicii all inclusi-
ve la prețuri atractive pe litoralul Mării Negre decât la Ruta 
Family Club Hotel.

Ruta Family Club Hotel is the best place to relax on the sea-
side in Zatoka and the whole Odessa region. Here you will 
find a full range of services and comfortable rooms for a re-
laxing family stay. 
We use the “all inclusive” system, we do everything we can to 
make your holiday unforgettable. The Ruta Family Club Hotel 
offers its guests not only seaside relaxation, we have distrac-
tions for every taste. You will find here a mini-aquatic park, 
animation services, so popular in foreign hotels, you will be 
able to spend time with friends at the barbecue. For those 
who combine fun with work, Hotel Ruta Family Club has a 
spacious conference room with all necessary equipment for 
business meetings and seminars.
It is difficult to find more comfortable conditions for a family 
holiday in Odessa and the Odessa region, with all inclusive 
services on the attractive Black Sea coast than at the Ruta 
Family Club Hotel.

str. Gării nr. 44 
537240, loc. PRAID 

Jud. Harghita, România 
Email: office@salinapraid.ro

Tel. Secretariat: +40 266 240 200 
Fax Secretariat: +40 266 240 688 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII SA 
SUCURSALA SALINA PRAID

Obiectul principal de activitate al Salinei Praid este: exploatarea 
și prelucrarea sării geme, rezultată din zăcământul de sare Praid. 
Pe lângă această activitate de bază, Salina Praid administrează 
baza de agrement și vizitare din subteran, un strand cu apa să-
rate.
Zăcământul de sare din Praid constituie unul dintre cele mai mari 
masive din Europa. Masivul are o formă ușor eliptică, cu diame-
trele de 1,2 respectiv 1,4 km și o adâncime de 2700 m. 
Sunt amenajate o capelă ecumenică, terenuri de joacă și un bar 
și sunt amplasate scaune, mese de ping-pong, porţi de handbal 
toate acestea pentru a face mai plăcute și mai variate cele patru 
ore obligatorii pentru tratamentul în subteran.

The main activity of the Praid Salt Mine is the exploitation 
and processing of salt, from the salt mine Praid. In addition 
to this basic activity, Salina Praid manages the recreational 
underground resort and a saltwater beach. 
The salt mine in Praid is one of the largest massifs in Eu-
rope. The massif has a slightly elliptical shape, with diame-
ters of 1.2 and 1.4 km respectively and a depth of 2700 m. 
There are an ecumenical chapel, playgrounds and a bar, 
also chairs, ping-pong tables, handball gates - all set to 
make the four hours, mandatory for underground treat-
ment, more pleasant and varied.
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e-mail: ser.construct@yahoo.com; 
oscar.cleaning@yahoo.com
Site: https://oscar-cleaning.ro/
Tel : +40 749 820 463/ 40 748 652 105

S.C. SER CONSTRUCT S.R.L. –  
OSCAR CLEANING

Folosim utilaje profesionale de ultimă generație pentru un 
maxim de efect și promptitudine și, în același timp, pentru un 
raport calitate-preț adecvat, dacă nu perfect.
Investim în viitorul tău!
Contracte clienți: Spitalul Municipal Fălticeni, Ritmic Medical 
S.R.L., Strong MND Corporation S.R.L., Mărțișorul Com S.R.L. 
etc.

We use state-of-the-art professional equipment for maxi-
mum efficiency and promptness and, at the same time, for 
an adequate, if not perfect, price-to-quality ratio.
We are investing in your future!
Our clients: Fălticeni Municipal Hospital, Ritmic Medical 
S.R.L., Strong MND Corporation S.R.L., Marţişorul Com S.R.L. 
and others.

Calea Doctor Alexandru Șafran nr. 145 
Bacău, România

Telefon/fax: +40 234.708.628

E-mail: turism@turism-bacau.ro
Site: www.turism-bacau.ro; 

www.partianemira.ro

SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN PENTRU 
PROMOVAREA TURISMULUI ŞI COORDONAREA 

ACTIVITĂŢII DE SALVAMONT BACĂU

Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului și Co-
ordonarea Activităţii de Salvamont Bacău este o instituție publi-
că aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, care are ca 
obiect de activitate promovarea și dezvoltarea turismului băcă-
uan. 
Una dintre destinațiile turistice promovate este și stațiunea Slă-
nic-Moldova, renumită pentru izvoarele sale minerale, care dis-
pune printre altele și de una dintre cele mai moderne pârtii de 
schi din România.
Pârtia de schi Nemira este situată la intrarea în stațiunea Slă-
nic-Moldova, la o altitudine de 720 m. Cu o lungime de 1.414 
m și o lăţime de 38 m, pârtia are un grad de dificultate ușor, 
fiind destinată atât schiorilor profesioniști, cât și începători. Este 
prevăzută cu instalaţie de transport pe cablu, tunuri de zăpadă, 
nocturnă și cameră web live. 

The County Public Service for Tourism Promotion and Co-
ordination of the Bacău  Mauntain Rescue Activity is a pub-
lic institution subordinated to the Bacau County Council, 
whose object of activity is the promotion and development 
of Bacau tourism.
One of the tourist destinations promoted is the Slanic-Mol-
dova resort, famous for its mineral springs, which also has 
one of the most modern ski slopes in Romania.
The Nemira Ski Slope is situated at the entrance of the Slan-
ic-Moldova resort at an altitude of 720 m. With a length of 
1,414 m and a width of 38 m, the slope has a slight difficulty 
and is intended for both professional skiers and beginners.
It is equipped with a cable transport system, snow cannons, 
nocturnal lightning  and live webcam.
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str. Iurii Gagarin 1, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 200025; 022 200024
e-mail: info@tele-tur.md
URL: tele-tur.md

TELETUR S.R.L.

TELETUR este o agenție de turism touroperatoare, tânără și 
dinamică, având ca principale activități oferirea de servicii și 
produse turistice menite să satisfacă cele mai variate gusturi 
in materie de turism.
Serviciile TELETUR sunt orientate spre client prin oferirea 
unei game variate de produse si servicii turistice la tarife op-
time
 Misiune:
• Aplicarea profesionalismului pentru a face față solicitărilor 
și a depăși așteptările clienților 
• Practicarea de servicii turistice adaptate la tendințele actua-
le, conforme standardelor naționale si internaționale;
• Orientarea spre satisfacerea cerințelor clienților noștri prin 
personalizarea serviciilor turistice;
În sezonul  de vara 2019, oferim servicii de transport către 
toate hotelele de pe litoralul bulgar.
De asemenea,  începând cu 17.05.2019 operam curse săptă-
mânale cu autocarul spre MARMARIS (Turcia).

TELETUR is a young and dynamic tour operator, offering ser-
vices and tourist products meant to satisfy the most varied 
tourist demands. TELETUR services are customer-oriented 
by offering a wide range of travel products and services at 
optimal prices.
Mission:
· Professional approach in meeting demands and exceeding 
customer expectations
· Offering tourist services tailored to current trends, aligned 
to national and international standards;
· Targeting the satisfaction of our clients by personalizing  
tourist services.
In the summer season 2019, we offer transport services to all 
the hotels on the Bulgarian seaside. 
Also, starting with 17.05.2019, we operate weekly coach ser-
vices to MARMARIS (Turkey).

str. Vasile Alecsandri 141
MD-2005 Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 54 58 30
Tel.: +373 22 261 005

e-mail: info@teztour.com.md
URL: www.tez-tour.com

TEZ TOUR

Compania Tez Tour este un operator mondial fondat în anul 
1994. În 2008 a fost deschisă o reprezentanță oficială a Tez Tour 
în Republica Moldova. Compania Tez Tour se specializează pe 
mai multe destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Bulgaria, Italia, 
Andorra, Austria, Cipru, Franța, Rusia, Maldive, Republica Domi-
nicana, Cuba, Emiratele Arabe Unite, Thailanda, Sri Lanka , Me-
xic. Pe lângă zborurile directe în Antalia, în sezonul  2019 Tez 
Tour  planifică deschiderea a două destinații noi către Bodrum și 
Izmir din Chișinău, cu compania aeriană Fly One.

Tez Tour is an important international operator, founded 
in 1994. In 2008 the company opened  its official  agency 
in Moldova. Tez Tour specializes in the following  destina-
tions: Turkey, Egypt, Greece, Spain, Bulgary, Italy, Andorra, 
Austria, Cyprus, France, Russia,  Maldives, Dominican Re-
public, Cuba, UAE, Thailand, Sri Lanka, Mexico. Besides 
the direct flights to Antalya, in 2019 Tez Tour is planning to 
open 2 new destinations - Bodrum and Izmir. Direct flights 
from Chisinau will be effected by Fly One company.
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E-1, Second Floor, Shahpur Jat, 
New Delhi - 110049, India
Phone: +91 9654684460
Email: saransh@trulyindiatours.com
Web-site: www.trulyindiatours.com

TRULY INDIA TOURS & TRAVEL

Compania  Truly India Tours este unul dintre cei mai impor-
tanți operatori de turism receptor din India, acreditată de 
către Guvernul Indiei, Ministerul Turismului, membru al Aso-
ciației indiene a operatorilor de turism (IATO). Avem sediul la 
New Delhi, capitala Indiei, birouri în întreaga țară și o rețea 
extinsă care cuprinde sub-agenți, hoteluri, ghizi specializați 
multilingvi în toată India.
Cu o experiență colectivă de peste 3 decenii, compania 
noastră este mândră de realizările sale, fiabilitatea, profesi-
onalismul, inovația, competența, serviciul personalizat, etica 
muncii, atenția și serviciile de înaltă calitate fiind principalele 
cauze ale succesului și creșterii acesteia pe piață. Angaja-
mentul nostru față de excelență în serviciu și o mândrie pro-
fundă în prezentarea culturii variate și unice a destinațiilor 
noastre turistice a contribuit la creșterea noastră constantă 
în promovarea turismului. Garantăm oaspeților noștri că vor 
avea o ședere confortabilă și satisfăcătoare în țara noastră 
frumoasă și se vor întoarce acasă cu amintiri prețioase și de 
durată despre o vacanță sau o călătorie de afaceri perfecte.

We, Truly India Tours, are one of the leading In-Coming tour 
operators of India duly recognized by Government of India, 
Ministry of Tourism and member of Indian Association Tour 
Operators (IATO). Headquartered at New Delhi, the Capital 
of India, offices around the country and excellent network 
with sub agents, hotels, government licensed multi-lingual 
tour guides all over India.  
With collective experience of more than 03 decades, com-
pany boasts off its reliability, professionalism, innovation, 
competence, personalized service, work ethics, attention 
and high quality services as the main reasons for its success 
and growth in the market. Our commitment to excellence in 
service and a deep pride in show casing the different and 
unique culture and tourism of our destinations has contribut-
ed to our steady growth over the years in promoting tourism. 
We assure our entire guest that they will have a comforta-
ble and satisfactory stay in our beautiful country and return 
home with cherished and lasting memories of a perfect va-
cation or a business trip.

str. Alba Iulia, 168 
Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 83 77 38 
GSM +373 78 83 77 38

 e-mail: medicina.veiany@gmail.com 
URL: www.veiany.md 

CENTRUL MEDICAL VEIANY

VEIANY este un Centru medical specializat, unde sunt diagnos-
ticate și tratate bolile prin metodele naturale ale medicinei al-
ternative: acupunctură, homeopatie, kinetoterapie, fitoterapie, 
aromaterapie, masaj terapeutic. La Centru activează o echipă de 
specialiști, doctori în științe, cu experiență mare în domeniul me-
dicinei alternative și alopate. 
Avantaje: • Centru Medical pentru intreaga familie; • Identificăm 
cauza bolii; • Tratament orientat spre reabilitarea întregului orga-
nism; • Nu apar efecte secundare și reacții alergice; • Toate pro-
cedurile sunt nedureroase, bine tolerate de către adulți și copii; 
• Profesionalism; • Confort psihologic; • Prețuri rezonabile și un 
sistem flexibil de reduceri.

Alternative Medicine Center VEIANY Founded in 2015, 
VEIANY Medical Center is a specialized medical center that 
offers the diagnosis and treatment of diseases by natural 
methods of alternative medicine: acupuncture, homeopa-
thy, kinesitherapy, aromatherapy, phytotherapy, therapeu-
tic massage. A team of specialists, scientists with a great 
experience in alternative and allopathic medicine, are en-
suring qualified services. 
Advantages: • Services for the whole family; • Identifica-
tion of the cause of the disease; • Treatment aimed at the 
rehabilitation of the whole organism; • No side effects and 
allergic reactions; • Procedures are almost painless; • Psy-
chologic comfort; • Reasonable prices and a flexible dis-
count system.
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str. Zagazului Nr.1, 540312 
Tg. Mures, România
Romania, 535300 Borsec, 
str Primăverii Nr.13
Email: acvincum.srl@gmail.com
info@villabellaborsec.com

www.imolatours.com/VillaBellaBorsec/
www.VillaBellaBorsec.com/
Tel.mobil: 0040760417809
Tel.mobil: 0036209233698
Tel.mobil: 0040766682796
Tel Fix: 0040266-337119

VILLA BELLA

Villa Bella  se află în  Stațiunea Balneară Borsec care este cu 
siguranță cea mai frumoasă în Carpații Orientali! Vila vă oferă 
18 camere duble.
Camerele sunt dotate cu baie, TV, frigider, terase, balcon, 
precum și conexiune la internet.
În incintă se află un complex de wellness, saună finlandeză, 
cabină cu sare, jacuzzi cu apă sărată și una cu apă dulce, fit-
ness salon etc.

Villa Bella is located in the Borsec Spa Resort, which is cer-
tainly the most beautiful in the Eastern Carpathians! The villa 
offers you 18 double rooms.
The rooms are equipped with bathroom, TV, fridge, terraces, 
balcony as well as internet connection.
There is a wellness complex, Finnish sauna, salt cabin, saltwa-
ter and freshwater jacuzzi, fitness salon, etc.

bd. Negruzzi 4/2 
Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 882 882; fax: +373 22 274 050
e-mail: voiaj@voiaj.md; URL: www.voiaj.md

VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L.

În fiecare primăvară, VOIAJ INTERNATIONAL dă startul sezo-
nului estival în cadrul târgului de turism, unde, traditional, își 
adună prietenii și partenerii pentru a aduce în atenţia tuturor 
noile oferte de vacanță la preţuri de nerefuzat, servicii exclu-
siviste și momente de neuitat. 
Anul acesta nu este o excepție!
Avem pregătite pentru tine oferte speciale  pentru: Turcia, 
Bulgaria, insula Creta, Grecia (Athena), Spania, Portugalia, 
Emiratele Arabe, Israel, City Break-uri sau orice altă destina-
ție îți dorești!

Every spring, VOIAJ INTERNATIONAL starts its summer sea-
son at the tourism fair, where, traditionally, the agency invites 
friends and partners to bring to their attention all new holi-
day deals at unbeatable prices, exclusive services and unfor-
gettable moments.
This year is no exception!
We have prepared for you special offers for: Turkey, Bulgaria, 
the island of Crete, Greece (Athena), Spain, Portugal, Unit-
ed Arab Emirates, Israel, City breaks or any other destination 
you choose!
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ул. Съборна 1 1000 София,
Республика Болгария
Tel. : +359 2/ 904-68-09 
Fax : +359 2/ 44-708-991 

E-mail : edoc@tourism.government.bg 
URL : http://www.tourism.government.bg/; 
www.bulgariatravel.org

MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF 
BULGARIA

Ministerul Turismului este instituția de stat înființată pentru 
a susține industria turismului și a promova Bulgaria ca desti-
nație turistică atractivă. Ministerul Turismului lucrează în trei 
direcții principale: - Publicitate și informare la nivel național 
- Politica publică în domeniul turismului - Înregistrarea și cla-
sificarea facilităților turistice.

The Ministry of Tourism is the state institution established to 
support the tourism industry and promote Bulgaria as an at-
tractive tourism destination. The Ministry of Tourism works in 
three main directions: - National Advertising and information 
- Public policy in the domain of tourism - Registration and 
classification of tourist facilities.

Phone: +359 579 6 23 27
Mobile phone: +359 885 853 835

E-mail: lambrev@albena.bg
Web-site: www.albena.bg

ALBENA HOTELS & RESORT

Albena este una dintre cele mai populare stațiuni din Bul-
garia de pe coasta Mării Negre. Albena este așezată în jurul 
unui golf pitoresc, la 30 km de orașul Varna, capitala mariti-
mă a Bulgariei. Stațiunea oferă o varietate de forme de re-
creere și ecoturism.
Intrarea în mare este lină, plaja ușor înclinată, ceea ce creează 
condiții excelente pentru familiile cu copii mici.
Plaja este mândria orașului Albena. Cu o lungime de 3,5 km, 
o lățime de 100-150m, nisip din, un umăr mare de distracții 
pe apă, terenuri de sport și multe altele fac din acesta un loc 
de vacanță favorit pentru turiștii de toate vârstele.
Temperatura medie a aerului în timpul verii este de +23° - 
+28° C, iar a apei, care este curată și limpede, de +25° C.

Albena is one of Bulgaria’s most popular resorts on the Black 
Sea coast. Albena is set around a picturesque bay, 30 km 
from Varna, the maritime capital of Bulgaria. The resort offers 
a variety of recreation opportunities, among them ecotour-
ism. 
The entrance in the sea is smooth, the beach is slightly in-
clined, creating excellent conditions for families with small 
children. The beach is the pride of Albena, with a length of 
3.5 km, a width of 100-150 m, fine sand and a multitude of 
games on water, sports grounds and many more. All of this 
make Albena a favorite holiday spot for tourists of all ages. 
The average air temperature during summer is +23° to 
+28°C, and the water is clear with a temperature of + 25° C.
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Bulgaria, Varna 9000, blvd Saborni 11, fl.1,  offfice 1
phone: +359 52 609 820
mobile phone: +359 899 932 800 
e-mail: rezervation@alfa-service.net
web-site: www.alfa-service.net

ALFA SERVICE TRAVEL & TRANSPORT  
COMPANY LTD

Alfa Service Travel Company este o companie dinamică în 
sfera serviciilor turistice, creându-și rapid un nume pe piața 
turismului din Bulgaria. Activitățile principale ale Alfa Servi-
ce TC includ vânzarea de pachete turistice și furnizarea de 
servicii turistice pe teritoriul Bulgariei. Alfa Service TC este 
specializată în dezvoltarea turismului de agrement, petrece-
rea timpului liber cu familia, turismul balneologic, turismul 
pentru conferințe și afaceri, turismul cognitiv și rutele de 
pelerinaj, turismul pentru copii și tineret etc. Alfa Service TC 
este liderul, inovatorul și practic primul operator de turism, 
antrenat în organizarea de programe pentru copii și tineri din 
stațiunea „Nisipurile de Aur”. Serviciile de transport sunt una 
una dintre cele mai importante activități ale companiei.

Alfa Service Travel Company is a dynamically developing 
company in the field of tourism services, quickly establishing 
its name on the Bulgarian tourism market. The main business 
activities of Alfa Service TC include processing and selling 
of tourism & travel packages and providing tourist services 
at the territory of Bulgaria. Alfa Service TC is specialized in 
development of recreational tourism, family leisure, balne-
ological tourism, conference & business tourism, as well as 
cognitive tourism and pilgrim routes, children and youth 
tourism, etc. Alfa Service TC is the leader, the innovator and 
basically the first tour operator, occupied in arrangement of 
programs for children & youth leisure based in resort “Gold-
en sands”. Tourist transportation is one of the major compa-
ny’s activities.

Tour operator’s license - PKK-01-05967
Bulgaria, Varna, 76-78 Slivnitsa, Blvd

Mobile phone: +359 879 548530
pohone: +359 52 /69 11 25
e-mail: office@ayatravel.net 

b2b:  http://b2b.ayatravel.eu/
www.ayatravel.net 

AYA TRAVEL

AYA TRAVEL - operator licențiat de turism. Oferim diverse 
tururi individuale și de grup în Bulgaria și în afara țării, odih-
nă în cele mai populare stațiuni montane, odihnă de litoral, 
stațiuni SPA, programe de excursii, deservire VIP, congrese, 
festivaluri, odihnă pentru copii și tineri. Vă invităm să aflați 
toate informațiile de care aveți nevoie pe site-ul nostru. Sun-
tem mobili si folosim tehnologii performante, cu noi puteți 
colabora anul împrejur.
Fiți partenerii sau clienții noștri!

AYA TRAVEL - Bulgarian licensed tour operator. We offer a 
wide selection of group and individual tours in Bulgaria and 
abroad. In our list of destinations and services you can find 
the most popular sea, ski and spa resorts, excursions pro-
grams, VIP services, congresses and festivals organization, 
children’s and youth recreation. On our website you will find 
detailed information about all directions of our activities. We 
are mobile and technologically advanced and you can work 
with us all year round. Be our partners or customers!
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Phone: +359 56 843 129
Mobile phone: +359 89 999 09 01
e-mail: info@landis.bg
web-site: www.landis.bg

LANDIS

LANDIS Ltd este un tour-operator bulgar, specializată în tu-
rismul receptor și deservirea turiștilor străini în Bulgaria. LAN-
DIS deține poziție de lider printre operatorii de turism de pe 
coasta de sud a Bulgariei, garantează un produs turistic de 
înaltă calitate, colaboreaza cu companii internaționale de 
top, participă la cele mai mari expoziții turistice din întreaga 
lume, oferă diverse tipuri de recreere și servicii adiacente:
• odihnă în toate stațiunile de pe coasta de sud a Bulgariei 
• odihnă în cele mai renumite stațiuni de schi
• rezervarea hotelurilor de orice categorie
• odihnă în cele mai bune hoteluri SPA
• turismul medical și servicii conexe - hotel, transfer, asistență 
etc.
• servicii pentru clienți corporativi și VIP
• recreere pentru copii și tineri
• excursii individuale și de grup
• transferuri și servicii ghid.

LANDIS Ltd is a Bulgarian tour operator,  specialized in re-
ceiving and servicing foreign tourists in Bulgaria. The com-
pany won a leading position among similar businesses, op-
erating on the southern coast of Bulgaria. We guarantee a 
high-quality tourist product, we work with leading interna-
tional companies, we take part in the largest tourist exhibi-
tions around the world, and we offer various types of recrea-
tion and services:
· vacations in all resorts of the Southern Bulgarian coast
· vacations on the most famous ski resorts
· booking city hotels of any category
· stays in the best SPA and spa hotels
· medical tourism and related services - hotel, transfer, assis-
tance, etc.
· corporate and VIP customers service
· recreation for children and youth
· individual and group excursions
· transfers and highly qualified guides and representatives.

Varna 9000, Bulgaria, 16 San Stefano Str.
Tel.: +359 52 663 663
Fax: +359 52 663 666

e-mail: incoming@clubmagellan.com

CLUB MAGELLAN

Operator turistic din Bulgaria, cu servicii de turism emițător și 
receptor, oferind o gamă completă de servicii turistice - caza-
re la hotel, transport, excursii, bilete. Pentru următorul sezon 
de vară, avem peste 300 de hoteluri contractate pe  coasta 
Mării Negre, ceea ce permite partenerilor noștri din străină-
tate să satisfacă o gamă largă de cerințe ale clienților.

A Bulgarian tour operator with services for both incoming 
and outgoing tourism, offering a full range of travel services 
- hotel accommodation, transport, excursions, ticketing. For 
the coming summer season we have over 300 contracted 
hotels at the Back Sea Coast and that enables our partners 
abroad to meet a wide range of customers’ demands.
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Burgas 8000, 47 Slivnitsa str., Bulgaria
Phone: +359 56 82 54 98
Mobile phone: +359 878 323 568 
e-mail: office@newsun.bg 
web-site: www.newsun.bg 

NEW SUN TRAVEL

Suntem un tur operator din Bulgaria și oferim cazare la peste 
500 de hoteluri  pe litoralul  mării și la stațiunile de schi.
Puteți găsi cele mai bune oferte prin sistemul nostru de rezer-
vări B2B, care este disponibil în limbile rusă, română și ucrai-
neană. Oferim gratuit un motor de căutare pentru site-ul dvs.
Oferim flexibilitate, calitate, fiabilitate și cea mai bună valoare 
pentru bani dvs. - online.newsun.bg.

We are a Bulgarian incoming tour operator, offering more 
than 500 hotels – at the seaside and at the ski resorts. 
You can find the best offers through our B2B booking sys-
tem which is available in Russian, Romanian and Ukrainian 
languages. We provide a search engine for your website for 
free!
We offer flexibility, quality, reliability and best value for mon-
ey in the incoming handling – online.newsun.bg.

Bulgaria, 2770 Bansko, 3
Banski Sihodol Street

Mobile phone: +359 884 493 924
e-mail: regnum@regnum.bg

Web-site: www.regnum.bg

REGNUM SERVICE MANAGEMENT EOOD

Regnum Bansko Apart Hotel & SPA – relaxare și confort la 
munte!
Vă oferim o vacanță în Bansko – cea mai frumoasă stațiune 
pentru a petrece vacanța de iarnă sau de vară în Balcani. 
Regnum Bansko Apart Hotel & SPA este cea mai potrivită 
locație pentru odihna dvs. Aici veți găsi apartamente spați-
oase cu vedere spre munții Pirin, singurul parc acvatic din 
Bansko, condiții perfecte pentru organizarea conferințelor 
și a diverselor evenimente: team building-uri, nunți, zile de 
naștere etc. În hotelul nostru vă așteaptă cea mai mare sală 
de conferințe în Bansko, cu 400 de locuri, un salon spa luxos, 
mâncăruri turcești în sezonul rece, un loc de joacă și animații 
pentru copii, toate vor contribui la un sejur de neuitat. 

Regnum Bansko Apart Hotel & SPA – mountain relax and 
comfort
We invite you to enjoy an unforgettable vacation in Bansko 
- the best winter and summer mountain resort in the Bal-
kans! Regnum Bansko Apart Hotel & SPA is a unique place 
for recreation, for you and your family. Here you will find a 
combination of spacious suites with spectacular views of Pi-
rin Mountain, the only aqua park in Bansko, perfect facilities 
for conference events, team buildings, weddings, children’s 
birthday parties.  Regnum is proud of the largest conference 
hall in Bansko - 400 seats in theater arrangement. Your mem-
orable vacation will be perfect with a luxury SPA center, au-
thentic Turkish cuisine during winter season, playgrounds for 
children and animation.
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Phone: +359 935 80 60
e-mail: incoming@solvex.bg
web-site: www.solvex.bg

SOLVEX

Solvex Travel Agency – agent și operator turistic licențiat. Fon-
dată în 1997, astăzi Solvex este una din companiile de top, 
care prestează servicii și oferă produse  turistice pe piața din 
Bulgaria și Rusia. Agenția este parte a holdingului de turism 
cu oficii în Rusia, Ucraina, Belarus, Macedonia și Bulgaria. 
Agenția de turism Solvex oferă servicii și un produs turistic 
calitativ în următoarele direcții:
• Cazare în hotelurile din Bulgaria.
• Cazare în hoteluri în străinătate – rezervări în Grecia, Rusia, 
Italia, Austria etc.
• Organizare de excursii și odihnă în țară și peste hotare – pa-
chete de weekend și de sărbători.
• Vânzări bilete avia în toate direcțiile.
• Programe charter.
• Asigurare medicală pentru plecări peste hotare.
• Organizarea de evenimente business și turism de afaceri.
• Suport viză pentru Rusia. 
Agenția Solvex înseamnă deservire rapidă, eficientă, prețuri 
atractive, corectitudine.

Solvex Travel Agency is a licensed travel agent and operator. 
Founded in 1997, Solvex is today one of the top companies 
providing services and offering travel products in Bulgaria 
and Russia. The agency is part of a tourism holding with offic-
es in Russia, Ukraine, Belarus, Macedonia and Bulgaria. 
Solvex Travel Agency offers its customers a qualitative tourist 
product and services in the following directions:
Accommodation in hotels in Bulgaria.
Accommodation in hotels abroad - reservations in Greece, 
Russia, Italy, Austria etc.
Organization of excursions and vacations in the country and 
abroad - weekend and holiday packages.
Sales of airline tickets in all directions.
Charter programs.
Medical insurance for travelling abroad.
Organization of business events and business tourism.
Visa support for Russia.
Solvex Agency - rapid services, efficiency, attractive prices,  
honesty.

20 General Kolev str. Off 2
9000 Varna, Bulgaria, post box 54

Phone: +359 8 77 29 22 24
Mobile phone: +359 8 999 45 546

e-mail: info@shsbooking.com
web-site: www.shsbooking.com

SUMMER HOME SERVICES

SUMMER HOME SERVICES este un operator turistic bulgar, 
oferind oportunităţi vaste de recreere în stațiunile din Bulga-
ria; inclusiv recreere pentru copii și tineri. Căutare și selecție 
online a hotelurilor - rapid și simplu. Garantăm cele mai bune 
prețuri pentru cele mai bune hoteluri din Bulgaria:  www.shs-
booking.com.
Suntem încântați să oferim un nou serviciu - Stagierea stu-
denților în cele mai bune hoteluri din stațiunile bulgare. Ser-
viciul este adresat studenților care studiază managementul 
turismului. Pentru mai multe informații: www.sws.bg.

SUMMER HOME SERVICES is a Bulgarian tour operator, of-
fering every kind of recreation in Bulgarian resorts; children’s 
and youth recreation. Easy search and selection of hotels 
online. We guarantee the best prices for the best hotels in 
Bulgaria. See for yourself at www.shsbooking.com
We are pleased to offer a new service – Students practice in 
the best hotels of Bulgarian resorts. It is aimed at students 
who are studying tourism management. For more informa-
tion: www.sws.bg.



72 73

www.tourism.moldexpo.md www.tourism.moldexpo.md

TO
U

R
IS

M
. L

EI
SU

R
E.

 H
O

TE
LS

TO
U

R
IS

M
. L

EI
SU

R
E.

 H
O

TE
LS

8000, Burgas, Bulgaria 153A Lazur fl. 2, of. 1B 
Mobile phobe: +359 899 941 402 
Phone: +359 56 844 200
info@teddykam.com
www.teddykam.com

TEDDY KAM TOURIST COMPANY

TEDI KAM operează în domeniile turismului emițător și re-
ceptor pe tot parcursul anului, oferă clienților servicii variate: 
întâlniri, transferuri, cazare, excursii și vizite la atracții turistice, 
deservire profesională. Colaborăm cu peste 700 de hoteluri 
de pe coasta Mării Negre, de diferite categorii și cu pachete 
diferite de prețuri. Birourile companiei noastre sunt deschise 
în Burgas, Sunny Beach, Nisipurile de Aur și Sozopol. Deți-
nem un loc de frunte în rândul firmelor care deservesc turiști 
din Belarus, Ucraina, Rusia, Moldova, Kazahstan, precum și 
din Serbia, România, Slovacia și Israel. Oferim transport cu 
avionul și cu autobuzul. Avem o experiență bogată în orga-
nizarea festivalurilor și a taberelor educaționale pentru copii. 
Sloganul nostru: Mai mult decât vă așteptați!

TEDDY KAM operates all the year round both as a receiving 
and sending party, and provides its customers with various 
services: reception, transfers, accommodation, arrangement 
of excursions and visits to entertainment places, professional 
servicing during the entire duration of the holiday. We work 
with more than 700 hotels at the Black Sea coast, of different 
categories and price packages. We have offices in Burgas, 
Sunny Beach Resort, Golden Sands Resort and Sozopol. We 
are among the leading companies which serve tourists from 
Byelorussia, the Ukraine, Russia, Moldova, Kazakhstan as well 
as Serbia, Romania, Slovakia and Israel. We offer air and bus 
transport. We have broad experience in organizing children’s 
festivals and educational camps. Our logo is “More than you 
expect”

Osmi Pimorski Polk 43
3000 Varna, Bulgaria

Phone: +359 52 820 690
e-mail: office@varnainfo.bg

web-site:visit.varna.bg

MUNICPALITY OF VARNA

Varna este cel mai interesant și cosmopolit oraș de pe litora-
lul Mării Negre. Din primul moment petrecut aici, veți înțele-
ge de ce oamenii consideră Varna ca fiind capitala maritimă 
a Bulgariei. Cu o  istorie suficient de bogată pentru a fascina  
chiar și cei mai împătimiţi arheologi, Varna este o destinație 
de vacanță care combină splendoarea naturală pură cu un 
trecut profund și interesant, dar oferă și o mulțime de facili-
tăți moderne pentru a asigura o ședere confortabilă.

Varna is the most interesting and cosmopolitan city on the 
Black Sea coast. From the very first moment spent here, you 
will understand why people consider Varna to be the sea 
capital of Bulgaria. Boasting history ancient enough to keep 
even the most avid archaeologists busy for years, this is a hol-
iday destination that somehow combines pure natural splen-
dor with a deep and interesting past, but also provides plen-
ty of modern amenities to ensure you will be comfortable. 
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bd. Dinicu Golescu nr. 38 
010873 Bucureşti, România 
Tel. : +40 21.303.78.17 
Fax : +40 21.303.78.70 
E-mail : promovare@mturism.ro 
URL : www.turism.gov.ro

MINISTERUL TURISMULUI AL ROMÂNIEI

Ministerul Turismului se organizează și funcţionează ca organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordi-
nea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guver-
nare în domeniul turismului în concordanţă cu cerinţele eco-
nomiei de piaţă și pentru stimularea iniţiativei operatorilor 
economici din domeniul de competenţă.

The Ministry of Tourism is organized and operates as a spe-
cialized body of central public administration, subordinated 
to the Government, applying strategy and governance pro-
gram in tourism in accordance with the requirements of the 
market economy and to stimulate the initiative of operators 
in this field.

bd. Decebal nr. 33
610033 Piatra Neamţ, jud. Neamţ, România 

Tel. : +40 233/ 21-66-57 GSM : +40 723/ 55-22-80 
E-mail : apdt-neamt@ccint.ro 

URL : http://ccint.ro

ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ȘI 
DEZVOLTAREA TURISMULUI NEAMȚ 

Oferta turistică a judeţului Neamţ. Tourism offer of the Neamt County.
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410087 Oradea, str. Primăriei nr. 2
România
Mob.: +40 757 021 128 
e-mail: office@amdbihor.ro; amdbihor@gmail.com
URL: www.discoverbihor.com

AGENȚIA DE MANAGEMENT AL 
DESTINAȚIEI BIHOR (DISCOVER BIHOR) 

Agenția de Management al Destinației Bihor (Discover Bi-
hor) are misiunea de a pune în valoare patrimoniul turistic 
natural și antropic din județul Bihor. În centrul preocupă-
rilor constante ale Agenției se regăsesc: crearea de oferte 
turistice integrate, realizarea de proiecte și strategii pentru 
dezvoltarea sectorului turistic, eficientizarea serviciilor turis-
tice și îmbunătățirea dialogului dintre turiști și operatorii din 
domeniu.

Bihor Destination Management Agency (Discover Bihor) is 
in charge of capitalizing and marketing the natural and an-
thropic tourism patrimony in Bihor County. Our main mission 
is to create integrated tourism offers, develop projects and 
strategies for tourism development, streamline tourism ser-
vices and improve the dialogue between tourists and oper-
ators in the field.

Piața Revoluției nr1,
Botoșani, România

Tel: +40 231 519 519
e-mail: visit@visitbotosani.ro

URL: visitbotosani.ro

MUNICIPIUL BOTOȘANI

Bun venit la BOTOȘANI!
•· Aici s-a născut Eminescu!
• Biserici și mănăstiri aparținând tuturor religiilor. Există mo-
numente istorice unice în Europa, ca vechime și splendoare 
arhitecturală!
Veniți la Botosani, unde veți găsi cel mai mare parc de re-
creere turistic și sportiv din Moldova - „Cornișa Aquapark & 
Sports” !!! 
Va trebui să alegeți între piscina interioară, piscina de dimen-
siuni olimpice, piscine pentru copii și tobogane cu apă; SPA, 
saune de diferite tipuri, hamam și masaj; patinoar artificial; 
curling; terenuri de sport pentru minifotbal, handbal și tenis 
de gazon; amfiteatru în aer liber; lac cu bărci; râu artificial 
pentru raft; piste pentru bicicliști; loc pentru skateboard; pe-
rete pentru alpinism; zona catering; terenuri de joacă pentru 
copii după vârstă și pentru copiii cu dizabilități.

COME TO BOTOȘANI!
• Here Eminescu was born! 
• It has churches and monasteries belonging to all religions. 
There are unique historical monuments in Europe as ancient 
and architectural!
Come to Botosani, where you will find the largest tourist 
and sports recreation park in Moldova: “Cornişa Aquapark 
& Sports” !!!
 You will have to choose between: indoor swimming pool, 
Olympic-size pool, children’s pools and water slides; SPA, 
saunas of different types, hammam and massage; artificial 
skating rink; curling; sports grounds for minifootball, hand-
ball and lawn tennis; outdoor amphitheater; lake with boats; 
artificial river for rafting; tracks for cyclists; place for skate-
board; wall for climbing; food-court area; playgrounds for 
children by age and for children with disabilities.
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str. Trandafirilor nr. 111,
565500 Sovata, România 
Tel.: +40 265 570 151 
Fax: +40 265 570 642
Tel. mobil: +40 744 702 758
E-mail: sovatahotel@szovata.ro 
Site: www.danubiushotels.com/ro 

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT, SOVATA

Danubius Health Spa Resort, Sovata - izvor de sănătate
Lacul Ursu din Sovata este unic la nivel european, iar acest 
lucru se datorează heliotermiei, un fenomen ce se manifestă 
prin încălzirea apei în mod diferit, în funcție de concentrația 
salină cu beneficii importante asupra sănătății.
Având unul dintre cele mai moderne centre spa și bază de 
tratament din România, aici puteți urma diverse tratamente 
pentru infertilitate, pentru afecțiuni reumatologice sau boli 
respiratorii. Apa sărată, bogată în minerale, nămolul și clima-
tul, atmosfera și condițiile de patru stele din cadrul Danubius 
Health Spa Resort Sovata vor face să vă relaxați complet și vă 
vor îmbunătăți starea de bine!

Danubius Health Spa Resort, Sovata – spring of health
Lake Ursu from Sovata is unique in Europe, and this is due to 
the heliothermic phenomenon that consists in the heating of 
water to different levels, dependig on the saline concentra-
tion, with major health benefits.
The resort has one of the most modern spa and treatment 
unit in Romania, where you can undergo different treatments 
to remedy infertility, rheumatic conditions, respiratory diseas-
es. The salt water, rich in minerals, the mud and the climate, 
the four-star conditions and the atmosphere offered at the 
Danubius Health Spa Resort Sovata will relax you completely 
and help your well-being!

str. Gramont nr.38, et.1 
sector 4 București, România

Tel Fix : 40 31 426 01 20/21/22,

FAX : 40 31 426 01 23 , 
Mobil: +40761619524

e-mail: contact@etalontravel.ro , 

Site  de prezentare : www.etalontravel.ro, 
motor on-line de rezervări : www.bookmyromania.ro 

ETALON TRAVEL 

Cu o activitate constantă și o cifră de afaceri în creștere, de 
peste 7 ani, Etalon Travel s-a remarcat în rândul agențiilor din 
România ca Touropetor Incoming, principalele sale destina-
ții acoperite fiind pe zona de SPA și Balneo turism, nefiind 
excluse și celelalte zone de turism de afaceri, litoral și Delta 
Dunării,  precum și  Ski resorturile de iarnă. Echipa Etalon 
Travel întrunește profesioniști tineri, dar și membri cu peste 
25 de ani  experiență in domeniu. Toți colaboratorii de pe 
partea de suport și rezervări sunt vorbitori de limbă rusă, dat 
fiind că piețele de bază pe care activăm sunt țările din spațiul 
CSI (Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Belarus, Kazahstan, 
Georgia etc.).
Serviciile noastre includ oferte de tip:  Early Booking, Last 
Minute, SPO, dar și STANDARD price offer  pentru produ-
se de tip sejururi individuale, chartere cu autocar, pachete 
cu tratament inclus, circuite de grup. Dacă România este pe 
lista destinațiilor de interese pentru dvs. vă invităm să ne fiți 
alături!

Relentlessly active, with a constantly growing turnover, Etalon 
Travel has been prominent, for more than 7 years, among the 
agencies in Romania as an incoming tour operator , its main 
destinations being SPA and balneo tourism, but also other 
areas: business tourism, the seaside and the Danube Delta, 
as well as winter ski resorts. The Etalon Travel team brings 
together young professionals and seasoned members with 
over 25 years of experience and seniority in the field. All sup-
port and reservation staff are Russian speakers, as our core 
markets are the CIS countries (Russia, Ukraine, Republic of 
Moldova, Belarus, Kazakhstan, Georgia, etc.).
Our services include: Early Booking, Last Minute, SPO, and 
STANDARD price offers for individual holiday packages, 
coach charters, packages with included treatment, group cir-
cuits. If Romania is on your list of destinations of interest, we 
invite you to contact us!
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Phone: 0040332110070/71/72 
Fax no: 0040332110073 
Mail: sales@hotelinternationaliasi.ro 
Website: www.international-hotels.ro

INTERNATIONAL IASI HOTEL 

Situat în centrul orașului Iași, parte din complexul urbanis-
tic modern Palas Iași, HOTEL INTERNATIONAL IAȘI este cea 
mai atractivă locație de business, recreere și organizare eve-
nimente.
Oaspeții sunt întâmpinați cu 169 de camere stilate, toate 
având facilitățile și serviciile ce asigură un grad înalt de con-
fort, cum ar fi SPA, piscină, masaj, dușuri emoționale și fitness. 
Pentru evenimente sociale și de afaceri, hotelul dispune de 
8 săli de conferințe cu dotări moderne, cu o capacitate de la 
20 pana la 500 de locuri, precum și Sala Belvedere. 
Turismul de afaceri se îmbină perfect cu turismul pleasure 
în cel mai nou și modern hotel din Iași, unde puteți savura 
bucate cu specific internațional și tirolez sau o băutură de 
calitate la restaurantele și barurile hotelului. Întâlnirile private  
se vor bucura de o atmosferă deosebită în elegantul Execu-
tive Lounge. 
 

Located in the city center of Iasi, part of the newest modern 
complex in Moldova region – Palas Iasi – International Hotel 
Iasi is the most attractive business, leisure and events loca-
tion in the Moldavian capital. 
With 169 stylish and comfortable rooms, the hotel offers 
its tourists an extended range of facilities and services for 
well-being, like SPA, pool, massage, emotional showers and 
fitness. 
For social and business events you will find here 8 well 
equipped modern halls, which can host from 20 to 500 
guests, as well as the Belvedere Hall. 
Both business tourists and those who are looking for relaxa-
tion, can enjoy the international or Tirol region culinary de-
lights in hotel’s two restaurants and a good drink in cozy bars. 
For private meetings you can enjoy the most distinguished 
and elegant atmosphere in Executive Lounge. 
 

Str. Cuza Voda, nr. 8, cam 38,
Ploiesti, jud. Prahova

0040756.604.230,
office@asociatiaturismprahova.ro,

www.visitprahova.ro

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA SI 
DEZVOLTAREA TURISMULUI PRAHOVA

10 motive să vizitezi Prahova
CASTELUL PELEȘ – în Top 10 cele mai frumoase castele din 
lume.
SFINXUL - centrul energetic al munţilor Carpaţi. Are aceeași 
înalţime cu cel din Egipt (8m) și are asemănări cu statuia lui 
Zeus din Italia.
CRUCEA DE PE CARAIMAN – cea mai înaltă cruce din lume 
ridicată la 2.291 m altitudine (28 m înălţime) (Guinness Book 
of World Records, 2014).
SALINA DE LA SLĂNIC - cea mai mare salină din Europa  - 
suprafaţă de 78.000 mp.
CASTELUL  JULIA  HAȘDEU – templul spiritist de la poalele 
Carpaţilor.
DRUMUL VINULUI – Podgoria Dealul Mare asemănătoare re-
giunii  Bordeaux  – „patria vinurilor roșii” unde poţi să deguști 
Feteasca Neagră, „ambasadorul vinurilor românești”.
BABELE – statui naturale de piatră, Rezervaţia Bucegi, munţii 
Carpaţi.
ZONA DE SCHI – Valea Prahovei – destinaţie de top pentru 
sporturile de iarnă din România.
RUINELE PALATULUI CANTACUZINO – 1911-1913, inspirat 
din arhitectura palatului Micul Trianon din  Franţa.
FESTIVALUL CAȘCAVELEI – Valea Doftanei - septembrie – 
produse tradiţionale.

10 reasons to visit Prahova
PELEŞ CASTLE - in the Top 10 most beautiful castles in the 
world.
THE SPHINX - the energy center of the Carpathian Moun-
tains. It has the same height as the one in Egypt (8 m) and has 
similarities to the statue of Zeus in Italy. 
THE CARAIMAN CROSS - the world’s highest cross, elevat-
ed at 2,291 m altitude (28 m high) (Guinness Book of World 
Records, 2014).
SALINA FROM SLANIC (Salt cellars) - the largest saline in Eu-
rope with an area of 78,000 sqm. 
JULIA HAŞDEU CASTLE  - the spiritualist temple at the foot 
of the Carpathians.
THE WINE ROAD - the vineyards Dealul Mare, similar to Bor-
deaux  region - the “homeland of red wines” where you can 
indulge in tasting Feteasca Neagra - the “Ambassador of Ro-
manian Wines”.
BABELE - natural stone statues, Bucegi Reserve, Carpathian 
Mountains.
SKI AREA - Prahova Valley - top destination for winter sports 
in Romania.
RUINS OF CANTACUZINO PALACE - 1911-1913, inspired by 
the architecture of the Little Trianon Palace in France.
THE CASCAVELEI FESTIVAL - Valley of Doftana - September 
- the fair of traditional products.



82

www.tourism.moldexpo.md

TO
U

R
IS

M
. L

EI
SU

R
E.

 H
O

TE
LS

Sahaidachnyi str., 14a
Truskavets 82200, Ukraine
Tell.: +38 032 477 13 13
         +38 096 266 26 26
e-mail: booking@lp.tks.ua
www.lisova-pisnia.ua
https://www.facebook.com/truskavets.lisova.pisnia/

RESORT HOTEL “LISOVA PISNIA”

„Lisova Pisnia” (Cântecul Pădurii) este un complex hotelier și 
de agrement, situat în Truskavets - faimoasa stațiune balnea-
ră din vestul Ucrainei.
Principala atracție a hotelului este centrul medical AQUA 
MED, dotat cu cele mai recente echipamente pentru di-
agnosticare, proceduri balneare și fizioterapeutice, dar și 
tratamente cosmetice, personalul centrului fiind format din 
specialiști de înaltă calificare.  
Confortul complexului este asigurat de apartamente con-
fortabile cu bucătărie, spa-centrul AQUA SPA cu piscină și 
saune, un restaurant și un lobby-bar, dar și de un parc care se 
învecinează cu hotelul „Lisova Pisnia”.

“Lisova Pisnia” is a hotel and recreation complex, located in 
Truskavets - the famous balneo resort in Western Ukraine.
The main attraction of the hotel is the medical center AQUA 
MED, equipped with the most recent diagnostic, balneal, 
physiotherapeutic, cosmetology equipment and staffed with 
a highly qualified personnel.
Home comfort will be complemented by comfortable apart-
ments with kitchen, spa-center AQUA SPA with a pool and 
saunas, a cozy restaurant and lobby-bar, and a park which 
adjoins to the hotel “Lisova Pisnia”.

PENTRU NOTIȚE
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