
 
Eventyrlig vin- og gastronomirejse i vinlandet med tre hovedstæder 

 

Moldova, Transnistrien & Gagausien 1. oktober 2019 - 8. oktober 2019 
 

 
 

Bill & Helle Brodersen, BTB Vin & Spiritus, byder i samarbejde med Happy Lama Travel og 
indehaver Jan Tvernø velkommen til en fascinerende rejse til et af Europas mest oversete lande - 
fabelagtige og overraskende Moldova, som på sit beskedne areal byder på et væld af både 
gastronomiske, kulturelle og historiske oplevelser. 
 
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. 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 gigantiske Leninstatuer og monstrøs arkitektur, dyre biler og Guccitasker.  
 
Undervejs deltager vi i den årligt tilbagevendende nationale stolthed vin- og folklorefestivalen i 
hovedstaden Chisinau, hvor producenter fra hele landet demonstrerer deres bedste produkter.  
 
Bill Brodersen og Jan Tvernø er dine dedikerede rejseledere på denne særligt tilrettelagte rejse i 
Moldova, Gagausien og Transnistrien. 
 
 
 
 
God rejselyst 
Jan Tvernø 
Indehaver af Happy Lama Travel 
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk 

  
 



Tirsdag den 1. oktober 2019:  
Afrejse fra Danmark - Ankomst Chisinau 

 

Vi flyver med Wizz Air direkte fra Københavns Lufthavn og 
ankommer til Chisinau midt på aftenen. 
 
Præcis flyplan følger. 
****Hotel Zentrum/Regency/Thomas Albert eller tilsvarende -/-/- 
 

 

 
 

Onsdag den 2. oktober 2019:  
Chisinau, Palanca og Cognacsmagning hos Aroma 

 

Vi starter dagen med en guidet rundtur i Moldovas smukke og 
kontrastfyldte hovedstad Chisinau, hvor 1800-tals arkitektur 
møder Sovjettiden og moderne bygninger.  
 
Vi fortsætter til Palanca, hvor vi besøger Casa Parinteasca 
Craft Center, som giver os et indblik i traditionel levevis og 
traditioner. Vi spiser en traditionel lokal landmandsfrokost 
ledsaget af den lokale vodka kaldet Tuica. 
 
Tilbage i Chisinau skal vi til Cognacsmagning hos det berømte 
mærke Aroma, som har vundet adskillige internationale priser. 
 
Vi indtager middagen på en international restaurant i Chisinau. 
****Hotel Zentrum/Regency/Thomas Albert eller tilsvarende M/F/A 

 

 

 
 

 
 

Torsdag den 3. oktober 2019:  
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.   
 
Ved frokosttid deltager vi i en kulinarisk masterclass og spiser 
en karakteristisk lokal frokost bestående af bla. Zeama, 
Mamaliga og Scrob, selvfølgelig med vin og vodka til. 
 
Vi fortsætter til Dubasari, hvor vi besøger Buchetul Moldovei 
Winery, som under Sovjettiden var kendt for at fremstille en 
Vermouth, som var yderst populær i hele det store rige. 
 
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 
 

 

 
 

 
 

Fredag den 4. oktober 2019:   
Back to the USSR i Transnistrien med kaviar og vodka 

 

Transnistrien er en lille tidslomme med alle de overdådige og 
prangende symboler, som vi kan huske fra Sovjettiden og vi 
starter dagen med en rundvisning i Tiraspols Sovjet-historie. 
 
I Tiraspol besøger vi et moderne dambrug som producerer 
noget af verdens fineste kaviar, som vi smager med enten 
vodka eller Champagne. Frokosten indtages efterfølgende på 
en dejlig ukrainsk restaurant. 
 
Før vi forlader Tiraspol og Transnistrien smager vi den lokalt 
producerede Kvint Cognac som er den lille udbryderrepubliks 
store stolthed. Herefter returnerer vi til Chisinau og middagen. 
****Hotel Zentrum/Regency/Thomas Albert eller tilsvarende M/F/A 

 

 
 

 

 



Lørdag den 5. oktober 2019:  
Chisinaus vin- og folklorefestival 2019 

 

Den årligt tilbagevendende vin- og folklorefestival i Chisinau er 
en af de største begivenheder i det lille land. 
 
Dagen starter med parader, hvorefter selve vinfestivalen 
påbegyndes. Her er der mulighed for at smage på unge vine og 
vi kan overvære konkurrencen om at fremstille og præsentere 
national gastronomi smukkest muligt. 
 
Sidst på eftermiddagen kører vi til Asconi Winery til vin- og 
grappasmagning samt middag. Asconi Winery er en af 
Moldovas mest moderne vingårde og laver vin af bla. Feteasca, 
Traminer, Chardonnay, Pinot Franc og Cabernet-Sauvignon. 
 
Vi returnerer til Chisinau efter dagens strabadser. 
****Hotel Zentrum/Regency/Thomas Albert eller tilsvarende M/-/A 
 

 

 
 

 
 

Søndag den 6. oktober 2019: 
Curchiklostret og vinsmagning på Chateau Vartely 

 

Vi starter dagen med at køre til Curchi, hvor vi besøger det 
smukke kloster, som på trods af sine tårne og sine barokke 
elementer bevarer sit moldoviske særpræg. 
 
Vi fortsætter til Chateau Vartely for en rundvisning og 
vinsmagning, efterfulgt af frokost. Chateau Vartely er på hele 
300 hektarer og producerer mere end 4½ mio. flasker årligt. 
 
Tilbage i Chisinau kan vi nå at overvære den sidste del af 
vinfestivalen, som denne dag antager en mere artistisk og 
teatrisk karakter. 
 
Vi spiser middag på en smuk og dejlig restaurant i Chisinau.  
****Hotel Zentrum/Regency/Thomas Albert eller tilsvarende M/F/A 
 

 

 
 

 
 

Mandag den 7. oktober 2019:  
Gagausiens traditionelle livsstil og Vinuri de Comrat 

 

I dag skal vi besøge Comrat - Hovedstaden i den autonome 
republik Gagausien. Indbyggerne er et kristent tyrkisk mindre-
tal, som lever et meget traditionelt liv i denne spændende del af 
Moldova, som de færreste kender eksistensen af. Man mærker 
hurtigt at stemningen i Comrat er mere orientalsk.  
 
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 fortsætter til Kongaz, hvor vores engagerede værtinde 
meget gerne illustrerer gagausisk livsstil i det lille museum. Vi 
slutter dagen med en lækker traditionel gagausisk middag. 
Sofrasi Guesthouse i Kongaz eller tilsvarende M/F/A 
 

 

 
 

 
 

Tirsdag den 8. oktober 2019: 
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 frokosten på vingården kører vi direkte til lufthavnen. 
 
 

 

 



Vi flyver med Wizz Air direkte til Københavns Lufthavn og 
ankommer til København først på aftenen. 
 
Præcis flyplan følger. 
M/F/- 
 

Moldova 
 

Moldova er en tidligere Sovjetrepublik, som ligger landlåst mellem Rumænien og Ukraine. 
 
Moldova læner sig meget op af et rumænsk tilhørsforhold - Sproget er rumænsk og møntfoden er 
Lei som i Rumænien. Mange indbyggere har rumænsk pas og er dermed teknisk set EU-borgere. 
Moldova dukker mest op i danskernes bevidsthed ved det årlige Melodi Grand Prix eller når vi en 
sjælden gang havner i samme kvalifikationspulje i fodbold. 
 
På trods af Moldovas lille størrelse på 33.000 km2 incl. Transnistrien er Moldova et meget alsidigt 
rejseland både kulturelt, historisk og naturmæssigt.   
 
Moldova fungerer godt hvad angår infrastruktur og faciliteteter. Når man rejser i Moldova 
forbavses man over hvor frodigt landet er med vinmarker, hvedemarker, solsikkemarker, 
ferskenplantager med meget mere. 
 
Moldova er et stort om end meget overset vinland og byder på fantastisk gastronomi med 
indflydelse fra Balkan, Tyrkiet, Centraleuropa og Ukraine. 
 

Transnistrien 
 

Transnistrien, som er lidt større end Fyn, er et meget specielt sted og nærmest komplet ukendt for 
omverdenen. Transnistrien ligger på østsiden af floden Dniester og erklærede uafhængighed i 
1990, da den overvejende russisk orienterede befolkningen frygtede at blive indlemmet i et nyt 
Storrumænien sammen med Moldova.  
 
Transnistrien beskyttes af Rusland, men det er kun de tre andre ikke-anerkendte nationer fra det 
gamle Sovjet - Abkhasien, Syd-Ossettien og Nagorno-Karabakh, som anerkender Transnistrien. 
 
Når man rejser rundt i Transnistrien og i hovedstaden Tiraspol er den sovjetiske arv tydelig, med 
monstrøs arkitektur, Leninstatuer, Store monumentale mosaikker og mindesmærker, Gagarin 
avenue osv. osv. Alt dette står i voldsom kontrast til dyre biler, strøgforretninger, trendy caféer og 
velklædte unge mennesker med den nyeste smartphone. 
 
Transnistrien har sit eget flag, sin egen valuta - Transnistriske Rubler, sine egne nummerplader, 
sin egen regering osv. - Alligevel har en stor del af befolkningen både moldovisk og rumænsk pas. 
 

Gagausien 
 

I den sydlige del af Moldova finder vi Gagausien - En autonom republik bestående af fire adskilte 
enklaver, som samlet svarer 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 for mange år siden 
flygtede til Balkan fra etniske uroligheder i nutidens Tyrkiet og undervejs optog den ortodokse tro. 
 
Befolkningen i Gagausien lever et meget traditionelt liv og de værner meget om deres særegne 
kultur, som de stolt præsenterer for os. 
 
Gagausisk vinproduktion og gastronomi er mildest talt formidabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priser, betingelser og vilkår for rejsen 
 

Rejsens pris pr. person:  
DKK 12.995  
Enkeltværelsetillæg: DKK 1.695 (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:  
Happy Lama Travel v/Jan Tvernø - happylama@happylamatravel.com - 42 48 46 16 
 
Prisen inkluderer: 
- Flybillet København - Chisinau - København

*1
 

- Landtransport og transfers jf. program 
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende)  
- Måltider excl. drikkevarer og smagninger jf. program (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad 
- Entréer og guider til seværdigheder og aktiviteter jf. program  
- Dansk rejseleder 
- Rejsegarantifondens dækning - Registreringsnummer 1940 
- Happy Lama Travels tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise) 
 
Prisen inkluderer ikke: 
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring  
- Individuelle forlængelser - Kontakt evt. Happy Lama Travel

*2
 

- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut 
- Drikkepenge og frivillige bidrag

*3
 

- Ikke nævnte måltider 
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen 
 
Praktiske oplysninger: 
- 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 Happy Lama Travel  
- Depositum på DKK 4.000 faktureres ved tilmelding 
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejse 
- Rejsen gennemføres ved minimum 10 tilmeldte excl. danske rejseledere. Max. deltagerantal er ca. 20 
- 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 jf. Lov om pakkerejser. 
 
*2

 - Happy Lama Travel har mulighed for at arrangere alle individuelle forlængelser, hvis du ønsker mere tid i området.
 

 

*3 
- Det er kutyme at give drikkepenge i Moldova. Der udarbejdes et vejledende niveau som rejselederen administrerer. 

 
Programfotos fra området er taget af Jan Tvernø, men ikke nødvendigvis fra den specifikke dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:happylama@happylamatravel.com


Happy Lama Travel og Jan Tvernø 
 
Tvernø Travel Group blev etableret af rejsevante Jan Tvernø i 2007 
efter en rejse i Peru, som stadig er vores store speciale i Sydamerika 
sammen med Ecuador, Colombia, Bolivia og Galapagosøerne udbudt 
under rejsebureauets oprindelige navn Happy Lama Travel. 
 
Tvernø Travel Group er på samme måde ved at etablere sig som 
specialist i de spændende lande langs Silkevejen - Usbekistan, 
Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Kasakhstan, Mongoliet, 
Afghanistan, Iran, Aserbajdsjan, Georgien, Armenien og Tyrkiet. 
 
Disse lande bliver markedsført under navnet Silkevejsrejser. 
 
Vi arrangerer primært individuelle rejser og specielle grupperejser på 
opfordring, hvor indholdet tilpasses ønsker og behov for oplevelser. 
Alt kan i princippet lade sig gøre og vi har endnu ikke arrangeret to 
identiske rejser.  
 
Happy Lama Travels eventyrlystne indehaver, Jan Tvernø, som selv 
har rejst i ca. 50 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. 
 
Happy Lama Travel er som loven foreskriver naturligvis registreret i 
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940. 
 
Læs mere om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk  
 
Læs om Happy Lama Travel på www.happylamatravel.dk 
 
Læs om Silkevejsrejser på www.silkevejen.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  

http://www.jantvernoe.dk/
http://www.happylamatravel.dk/
http://www.silkevejen.dk/
http://www.jantvernoe.dk/

