Eventyrlig vin- og gastronomirejse i vinlandet med tre hovedstæder
Moldova, Transnistrien & Gagausien
29. september 2020 - 6. oktober 2020

Velkommen til en fascinerende rejse til et af Europas mest oversete lande - fabelagtige Moldova,
som på sit meget beskedne areal byder på et væld af både kulturelle, historiske og ikke mindst
gastronomiske oplevelser. En rigtig livsnyderrejse med kant i det overraskende alsidige land.
Denne ganske unikke rejse fokuserer på lokale smagsoplevelser, folklore og spændende
oplevelser på eventyrlige steder, hvor kun få turister finder hen.
Vi smager på fine lokale vine, brandy, sovjetisk vermouth og vodka, og vi spiser traditionelle
egnsretter og luksuskaviar samtidig med, at vi besøger fascinerende steder med gæstfrie
indbyggere, som kun få mennesker kender eksistensen af, endsige kan placere på et kort.
Vi besøger bl.a. den autonome republik Gagausien, som bebos af et kristent tyrkisk mindretal med
en meget traditionel livsstil, som de stolt præsenterer for os.
Vi besøger også den lille selvudråbte stat Transnistrien, hvor en stor del af befolkningen ønsker
sig tilbage til Sovjetunionen på trods af de åbenlyse modsætninger mellem farverige mosaikker,
gigantiske Leninstatuer og monstrøs arkitektur, dyre biler og Guccitasker.
Transnistrien har sit eget flag med hammer og segl, sin egen valuta Transnistriske Rubler med
mønter præget i plastik, sine egne nummerplader, sin egen regering osv.
Undervejs deltager vi i den årligt tilbagevendende nationale stolthed vin- og folklorefestivalen i
hovedstaden Chisinau, hvor producenter fra hele landet demonstrerer deres bedste produkter.
Rejsen arrangeres i samarbejde med FOF Horsens-Hedensted-Vejle.
Velkommen til Moldova
Jan Tvernø - jantvernoe.dk
Rejseleder og indehaver af Balkanrejser
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk

Tirsdag den 29. september 2020:
Afrejse fra Danmark - Ankomst til Chisinau og Brandysmagning hos Aroma
Vi flyver fra Københavns Lufthavn og ankommer til Chisinau
midt på eftermiddagen. Flyplan følger.
I Chisinau skal vi til Brandysmagning hos det berømte mærke
Aroma, som har vundet adskillige internationale priser.
Vi indtager middagen på en international restaurant i Chisinau.
****Hotel Zentrum i Chisinau eller tilsvarende -/-/A

Onsdag den 30. september 2020:
Orheiul Vechi, Kulinarisk Masterclass & Sovjetisk Vermouth
Vi starter dagen med at besøge det 40.000 år gamle Orheiul
Vechi, som var hjemsted for de tidligst kendte bosættelser i det
nuværende Moldova, og siden har haft stor strategisk
betydning for skiftende magthavere.
Ved frokosttid deltager vi i en kulinarisk masterclass og spiser
en karakteristisk lokal frokost bestående af bla. Zeama,
Mamaliga og Scrob, selvfølgelig med vin til.
Vi fortsætter til smagning i Dubasari, hvor vi besøger Buchetul
Moldovei Winery, som under Sovjettiden var kendt for at
fremstille en Vermouth, som var yderst populær og med et
etiketdesign tydeligt inspireret af kendte italienske Cinzano.
Vi ender dagen med at køre til Tiraspol. Hovedstaden i den
selvudråbte republik som ingen anerkender - Transnistrien.
****Hotel Russia i Tiraspol eller tilsvarende M/F/A

Torsdag den 1. oktober 2020:
Back to the USSR i Transnistrien og Brandysmagning hos Kvint
Transnistrien eller ”Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist
Republic” er en lille sovjetisk tidslomme med alle de overdådige
og prangende symboler som hylder den arbejdende klasse,
soldaten og husmoderen, som vi husker det fra Sovjettiden.
Transnistrien har stadig hammer og segl i deres flag. De har
deres egen valuta - Transnistriske Rubler, hvor nogle mønter er
lavet i plastic, deres egne nummerplader, deres egne pas, som
de ikke kan rejse nogen steder på. De taler russisk og bruger
det kyrilliske alfabet, alt sammen på et areal svarende til Fyn.
Vi besøger Dnestrovsk, som er et klasseeksempel på sovjetisk
byplanlægning. Byen blev opført fra 1961 i forbindelse med
bygningen af et kraftværk ved søen Kuchurgan og indeholder
alle de klassiske sovjetdyder.
Tilbage i Transnistriens kontrastfyldte hovedstad Tiraspol stifter
vi nært bekendtskab med Lenin, Gagarin, MIG-jagere, Den
evige flamme og ambassaden for udbryderrepublikkerne
Abkhasien og Syd-Ossetien. To, på papiret, georgiske regioner
som nyder samme ikke-anerkendte status som Transnistrien.
De tre og, på papiret, Aserbajdsjanske Nagorno-Karabakh har
deres egen lille klub af selvstændige, men ikke anerkendte ekssovjetiske republikker.
Sidst på dagen smager vi den lokalt producerede Kvint Brandy,
som er den lille udbryderrepubliks store stolthed.
****Hotel Russia i Tiraspol eller tilsvarende M/F/A

Fredag den 2. oktober 2020:
Belugakaviar, Tighinafæstningen, Bender og vinsmagning hos Asconi
Vi besøger et moderne dambrug, som producerer noget af
verdens fineste kaviar, som vi smager med den lokale
”Champagne”. Faciliteterne og produktionsmetoderne er
mildest talt imponerende og vi kommer helt tæt på de store fisk,
som kan vokse sig lige så store som et voksent menneske.
Vi kører til Bender, tæt på grænsen til Moldova og besøger
Tighinafæstningen, som blev bygget i det 15. århundrede af
den store nationalhelt Stefan den Store - Ham kommer vi til at
høre en del om i Moldova.
Vi spiser frokost i en restaurant, som er indrettet, som man ville
gøre det i firsernes Sovjet. Maden er også tidstypisk og en
meget god optakt til rundvisningen i Bender, som også byder
på en del flotte Sovjetsymboler i gadebilledet.
Sidst på eftermiddagen krydser vi grænsen og kører til Asconi
Winery til vinsmagning og middag. Asconi Winery er en af
Moldovas mest moderne vingårde og laver vin af bla. Feteasca,
Traminer, Chardonnay, Pinot Franc og Cabernet-Sauvignon
under deres stolte brand Sol Negru - Den sorte jord.
Vi returnerer til Chisinau efter dagens mange strabadser.
****Hotel Zentrum i Chisinau eller tilsvarende M/F/A

Lørdag den 3. oktober 2020:
Chisinau Citytour og Chisinaus vinfestival
Vi starter dagen med en guidet rundtur i Moldovas smukke og
kontrastfyldte hovedstad Chisinau, hvor rumænske kvarterer
møder 1800-tals arkitektur, Sovjettiden og moderne bygninger.
Vi får med garanti også den fulde historie om Stefan den Store.
Efter frokost besøger vi den årligt tilbagevendende vin- og
folklorefestival i Chisinau, som er den vel nok største
begivenhed i det lille land.
Der er mulighed for at smage på unge vine fra de fremmeste
producenter i Moldova, og vi kan overvære konkurrencen om at
fremstille og præsentere national gastronomi smukkest muligt.
****Hotel Zentrum i Chisinau eller tilsvarende M/F/-

Søndag den 4. oktober 2020:
Gagausiens traditionelle livsstil og vinsmagning hos Vinuri de Comrat
Vi sætter kursen mod den autonome republik Gagausien i det
sydlige Moldova - Fire adskilte enklaver, som samlet svarer
nogenlunde til halvdelen af Fyn.
Gagausien erklærede sig, ligesom Transnistrien, selvstændig i
1990, men indvilgede i 1994 i en fredelig integration i Moldova
med status af autonom republik.
Hovedparten af befolkningen i Gagausien nedstammer fra
kristne tyrkere, som i 1800-tallet flygtede fra Osmannerriget til
Balkan og undervejs optog den ortodokse tro under indflydelse
fra Bulgarere, som vandrede med til hvad der nu er Gagausien.
Befolkningen i Gagausien lever et meget traditionelt liv, og de
værner meget om deres særegne kultur, som de stolt
præsenterer for os.

Gagausisk vinproduktion, gastronomi og ikke mindst gæstfrihed
er mildest talt formidabel og er i sig selv en stor oplevelse.
Vi besøger det etnografiske museum i landsbyen Besalma,
som giver en god fornemmelse af den gagausiske identitet.
Vi besøger prisvindende Vinuri de Comrat for vinsmagning og
frokost. Vinuri de Comrat er den ældste vingård i det sydlige
Moldova og har de største vintønder i Moldova.
Vi slutter dagen af med en kort citytour i hovedstaden Comrat,
hvorefter vi fortsætter til Kongaz, hvor vores engagerede vært
meget gerne illustrerer gagausisk livsstil i hendes lille museum.
Vi slutter dagen med en lækker traditionel gagausisk middag.
Sofrasi Guesthouse i Kongaz eller tilsvarende M/F/A

Mandag den 5. oktober 2020:
Den bulgarske indflydelse i Gagausien og vinsmagning hos Bulgari Winery
Vores sidste hele dag i Moldova bruger vi på at dykke lidt mere
ned i den traditionelle gagausiske bevidsthed og især den
bulgarske indflydelse i Gagausien.
Vi besøger det levende tæppemuseum i Gaidar, hvor vi får en
introduktion til traditionel vævekunst, som den blev udført for
over 150 år siden, men stadig holdes i hævd i Gagausien.
Vi besøger museet i den lille bulgarske landsby Tvarditsa, og
fortsætter til vinsmagning og frokost på den bulgarske vingård
fra 1870 med det oplagte navn Bulgari Winery.
Bulgari Winery klarer selv hele processen fra plantning af nye
vinstokke til tapning på flaske.
Sofrasi Guesthouse i Kongaz eller tilsvarende M/F/A

Tirsdag den 6. oktober 2020:
200 km. underjordiske gange og hjemrejse fra Chisinau
Vores sidste dag i skønne Moldova bruger vi på at besøge
vingården Milestii Mici, som har over 200 km. underjordiske
gange og en imponerende samling på over 2 mio. flasker.
Efter en herlig frokost og vinsmagning kører vi direkte til
lufthavnen.
Vi flyver til Københavns Lufthavn, hvor vi ankommer først på
aftenen. Præcis flyplan følger.
M/F/-

Priser, betingelser og vilkår for rejsen
Dette er en rigtig livsnyderrejse med et yderst alsidigt og spændende indhold. Rejsen indeholder derfor
mange luksuselementer som rigtig gode hoteller, overdådige og alsidige måltider, hele syv vin/brandysmagninger og ikke mindst - Belugakaviarsmagning i Transnistrien.
Vi garanterer desuden afrejsen fra kun 6 personer og bevarer rejsens eksklusivitet ved at garantere et
absolut maksimum på kun 14 deltagere - Der vil i alle tilfælde være både dansk rejseleder og lokal guide.
Rejsens pris pr. person:
DKK 14.995
Enkeltværelsetillæg: DKK 1.595 (Skriv dig evt. op til deleværelse ved tilmelding)
Skriv dig evt. op til deleværelse (To enkeltsenge) med anden deltager ved tilmelding. Er der imidlertid ingen
som ønsker at dele værelse, skal du betale enkeltværelsetillæg, hvis du rejser alene.
Tilmelding og spørgsmål:
Balkanrejser v/Jan Tvernø - jt@tt-group.dk - 42 48 46 16
Prisen inkluderer:
*1
- Flybillet København - Chisinau - København
- Landtransport og transfers jf. program
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende)
- Måltider og smagninger jf. program (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad
- Entréer og guider til seværdigheder og aktiviteter jf. program
- Dansk rejseleder - Jan Tvernø
- Rejsegarantifondens dækning - Registreringsnummer 1940
- Balkanrejsers tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise)
Prisen inkluderer ikke:
*2
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring
*3
- Individuelle forlængelser - Kontakt evt. Balkanrejser
- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut
*4
- Drikkepenge og frivillige bidrag
- Ikke nævnte måltider
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen
Praktiske oplysninger:
- Rejsen gennemføres ved minimum 6 tilmeldte ex. dansk rejseleder. Max. deltagerantal er 14 tilmeldte
- Rejsen arrangeres i samarbejde med FOF Horsens-Hedensted-Vejle.
- Danske statsborgere skal normalt ikke have visum til Moldova og Transnistrien.
- Dit pas skal være gyldigt til minimum seks måneder efter udrejse
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Balkanrejser
- Depositum på DKK 5.000 faktureres ved tilmelding
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejse
- Deltagelse foregår på egen risiko
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser og oliepriser.

_______________________________________________
*1

- Flybilletter kan være genstand for stigninger i brændstofafgifter og lufthavnsskatter fra flyselskabets tilbudsgivning til
udstedelse. Hvis dette er tilfældet bliver øgede afgifter og skatter efterfaktureret ved billetudstedelse, ligesom
forudsætningsændringer som valutakurser kan medføre ændret pris til efterfakturering jf. Lov om pakkerejser.
*2

- Balkanrejser anbefaler GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning.

*3

- Balkanrejser har mulighed for at arrangere alle individuelle forlængelser, hvis du ønsker mere tid i området. En
populær forlængelse er til Odessa i Ukraine
*4

- Det er kutyme at give drikkepenge i Moldova. Der udarbejdes et vejledende niveau som rejselederen administrerer.

Tvernø Travel Group og din rejseleder Jan Tvernø
Tvernø Travel Group drejer til venstre, hvor andre drejer til højre!
Tvernø Travel Group arrangerer rejser med kant til en masse
spændende lande rundt om i verden, som vi selv har en stærk
fascination af i primært Sydamerika, Langs Silkevejen og på Balkan.
Jeg kom i 2007 hjem fra en rejse i Peru med en idé. Ideen hed Happy
Lama Travel og gik ud på at arrangere individuelle rejser i Peru på en
måde, så den rejsende selv havde maksimal indflydelse på rejsens
indhold, varighed og budget.
Det har udviklet sig siden opstarten i 2007 og vi arrangerer nu rejser i
ca. 55 lande og territorier efter samme fleksible model med fire
specialiserede rejsebrands - All Exclusive Travel, Balkanrejser,
Happy Lama Travel og Silkevejsrejser. Alle fire rejsebrands er
registreret i Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Tvernø Travel Group er stadig og skal altid være en stærkt
passionsdrevet virksomhed.
Tvernø Travel Groups eventyrlystne indehaver, Jan Tvernø, som selv
har rejst indgående i ca. 55 lande, lægger stor vægt på personligt at
have researchet de valgte destinationer og er derfor meget på farten
for at sikre kvaliteten af din rejse. Jan har et omfattende professionelt
netværk i ca. 70 lande.
Jan har senest rejst i spændende lande som Guyana, Sudan, Oman,
Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Papua Ny-Guinea
Mongoliet, Suriname, Uganda, Colombia, Georgien, Armenien,
Nagorno-Karabakh, Bulgarien, Makedonien, Moldova og Sri Lanka.
Balkanrejser er som loven foreskriver naturligvis registreret i
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Læs mere om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk
Læs om Tvernø Travel Group på www.tt-group.dk

Jan er kendt for at arrangere rejser som
tager dig ”Off the beaten track”
til steder som ikke udbydes hos
traditionelt tænkende rejsebureauer.
Se mere på www.jantvernoe.dk

