ADTM Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova
A. Destinații turistice în Regiunea de dezvoltare Nord

A.1. Zona turistică Bălţi include cel mai mare oraş din nordul ţării supranumit neoficial
capitala de nord a Republicii Moldova. Ofertă turistică potenţială: (i) trasee intrazonale (“Bălţi –
tur de oraş”, “Personalităţi istorice”, “Bălţi – oraş universitar”) şi interzonale (întreaga gamă de
trasee excursioniste spre Cobani, Criva, Ţaul, Rudi, Soroca, Japca); (iii) restaurante, baruri,
agrement, teatru, agenţie de turism.
Structura zonei turistice Bălţi
Localitate Vechime Atracţii naturale
or.Bălţi
1421
parc orăşenesc

s.Sofia
s.Corlăteni

1831,
Anfisovca

Atracţii antropice
biserica “Sf. Împ.Constantin şi Elena” (1924-1934),
biserica “Sf.Paraschiva” (1924), biserica “Sfântul Nicolai”
(înc. sec.XX), Biserica Armenească (sec.XIX), Muzeu de
Istorie şi Etnografie, Teatrul “V.Alecsandri”, Universitatea
pedagogică “Al. Russo”
zonă de odihnă, trei hoteluri orăşeneşti
casa-muzeu a familiei Hăsnaş
casa-muzeu “L.Damian”

A.2. Zona turistică Cobani – Costeşti cuprinde un landşaft pitoresc în preajma Prutului
de Mijloc şi celui mai mare lac din ţară cu vestigii preistorice vechi în peşterile din stânci. Oferta
turistică potenţială: (i) trasee – rută ecologică pentru copii „Cobani-Costeşti” elaborată de
administraţia rezervaţiei ştiinţifice, trasee intrazonale - “Valea Prutului de Mijloc” (Branişte,
Cobani, Balatina, Cuhneşti), “Staţiuni paleolitice în peşterile de toltre” (Buteşti, Duruitoarea,
Horodişte, Văratic, cu posibilitatea extinderii spre nord în zona turistică Edineţ), “Marea de la
Costeşti” (inclusiv zonă de agrement), trasee interzonale - “Toltrele de la Prut” (spre nord în
zona turistică Edineţ), “Bălţi- Marea de la Costeşti” ş.a.; (ii) zonă de agrement –plajă Costeşti;
(iii) punct de trecere a frontierei la Costeşti (spre România).
Structura Zonei turistice Cobani – Costeşti
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s.Buteşti

Vechime
3.06.1374,
Zubreuţi,
VasileuţiiMari
12.12.1646

Atracţii naturale
rezervaţia ştiinţifică “Pădurea Domnească”,
rezervaţie peisagistică “Suta de movile”,
zonă ocrotită “Ţara bâtlanilor”, toltre cu
peşteri “Stânca Mare”
monument natural geopaleontologic “Cheile
Buteşti”

or.Costeşti

15.08.1499

cel mai mare lac de acumulare din Moldova
(92 km2), monument geopaleontologic
(toltre)

s.Duruitoarea

1755

s.Văratic

27.04.1664

o suită de monumente geopaleontologice
cu toltre, defilee şi peşteri (≈ 50ha.)
monument natural geopaleontologic, două
peşteri
peşteră cu vestigii preistorice

Localitate
s.Cobani

s.Horodişte

Atracţii antropice
biserică din lemn (1838)

peşteră cu vestigii ale
culturii mustreană (≈7040 mii de ani)
Plajă de imp. naţională,
neamenajată, tabără de
copii în pădurea
s.Şaptebani
vestigii în peşteri (500-70
mii ani)
biserică din lemn (1825)
biserică din lemn (1797)

A.3. Zona turistică Criva este caracterizată de relief carstic în nordul Moldovei şi
prezenţa unei dintre cele mai mari peşteri ale planetei. Oferta turistică potenţială: (i) traseu
speologic în peştera “E. Racoviţă” (pentru speologii amatori), trasee intrazonale: “Călătorie în
subteranele mari ale planetei”, “Două păduri neobişnuite din Moldova: de arin şi de mesteacăn”,
“Capodopera meşterilor locali – biserica din lemn de la Larga”, trasee interzonale: “Peşterile din
nordul Moldovei - Criva, Brânzeni, Gordineşti, Rudi)”, “Bisericile din lemn din nordul
Moldovei: Larga, Rotunda, Văratic, Horodişte, Cobani”, “Pădurile din lunca Prutului: LipcaniCobani”; (ii) punct de trecere a frontierei cu Ucraina (s.Criva).
Structura zonei turistice Criva
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
s.Criva
24.04.1520
monument natural “Peştera “Emil Racoviţă”
(80 ha., lungime totală ≈ 89 km. în gipsuri),
relief carstic pe gipsuri
or.Lipcani
17.06.1429,
pădure de luncă cu arin
Medvedca
pe Prut
s.Larga
19.06.1429
pădure de mesteacăn, parc verde, alee

Atracţii antropice

hotel
biserică de lemn “Sf. Treime”
(1897) bogat decorată

A.4. Zona turistică Edineţ., toltrele de la Prut - supranumite şi “insulele mărilor
străvechi”, sunt prezentate în cele mai diverse forme: ţiglăie, chei, atoluri coraliere străvechi,
stânci cu peşteri cândva populate ş.a. Oferta turistică: trasee intrazonale: “Toltrele de la Prut”,
“Staţiuni în peşterile preistorice”, “Vasile Stroiescu – om de cultură şi mare mecenat”, trasee
interzonale: “Peşteri din nordul Moldovei”, “Biserici în lemn din nordul Moldovei”.
Structura zonei turistice Edineţ
Localitate
Vechime
or.Edineţ
15.06.1431

Atracţii naturale

s.Rotunda

09.1774

pădure

s.Caracuşenii
Vechi

2.05.1585

rezervaţie peisagistică “Complexul
geologic şi paleontologic din
bazinul r.Lopatnic”, “Peştera
Ciuntului”, monument natural
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Atracţii antropice
Muzeul Ţinutului Natal (1982),
Muzeul de Artă Populară (1993), sit
arheologic cu vestigii de “cultură
Edineţ” (sec.XIX-VIII î.e.n.)
2 hotele
biserică din lemn (sf.sec XVIII, tip
casă ţărănească)
(staţiune neolitică ≈2900 î.e.n.)

2

ADTM Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova
s.Corjeuţi

26.03.1624

s.Trinca

09.1771

s.Feteşti

3.07.1575,
Hriţeni

s.Gordineşti

27.05.1429,
Neagăuţi
1606

s.Brânzeni

s.Teţcani
s.Zăbriceni

6.02.1577

botanic
toltre “Ţiglăul Mare”, poligon al
alpiniştilor
monument natural
geopaleontologic “Toltrele
r.Draghişte”

3
staţiuni în peşteri şi grote din Epoca
fierului (≈ sec.VIII î.e.n.), baştina lui
Vasile Stroiescu – om de înaltă
cultură şi mare mecenat

rezervaţie peisajeră, monument
natural geopaleontologic, atol
coralier din toltre
rezervaţie peisajistică “La Castel”,
“Peştera Dediului”
atol coralier din toltre, monument
natural geopaleontologic –
peşterile de la Brânzeni (cu vestigii
de cca. 40-10 mii ani)
toltre în cheile r.Vilia
pădure

parcul şi reşedinţa mecenatului V.
Stroiescu

tabără pentru copii “Albinuţa”

A.5. Zona turistică Japca-Camenca este cunoscută prin localităţi vechi, ascunse în
defileele adânci ale Nistrului şi afluenţilor săi. Oferta turistică: trasee – “Mănăstirea JapcaCamenca”, trasee intrazonale: “Peisaje de excepţie din Valea Nistrului”, “Viaţa monahală în
stânci”, “Fortificaţiile vechilor străjeri”; trasee interzonale: “Bălţi-Camenca. În staţiunea
balneară”, “Popasuri în sihăstriile rupestre” etc.
Structura zonei turistice Japca-Camenca
Atracţii naturale
“Stânca Japca” – monument
geopaleontologic, izvor cu apă
bogată în săruri de uraniu la
Bursuc
monument geologic şi
paleontologic, zonă
balneoclimatică
rezervaţie peisagistică “Valea
Adâncă”

Localitate
s.Japca

Vechime
26.02.1491

or.Camenca

1608

s.Valea
Adâncă

1738

s.Raşcov

1402,
Calavur

rezervaţie peisagistică,
monumentul geo-paleontologic
“Complexul de la Raşcov” ,
izvorul “Panscka kriniţea”

s.Temeleuţi
s.Socola
s.Cuhureşti

3.06.1651
11.03.1586
20.12.1437

s.Cobâlea

18.02.1456

parc dendrologic
monument geo-paleontologic
parc dendrologic, monument
natural botanic
monument al naturii – stejarul
lui Ştefan cel Mare (≈ 6 secole)

s.Cunicea

20.12.1437

Atracţii antropice
complex rupestru, mănăstire de femei
“În.Domnului” (sec.XVII), unica care a
funcţionat în perioada sovietică
hotel, sanatoriul “Nistru”, sanatoriul pentru
copii
casă rupestră a haiducului Ustim
Karmaliuc (sec.XIX), biserică în stil vechi
moldovenesc (1831)
staţiune paleolitică (40-10 mii de ani),
fortificaţie dreptunghiulară din pământ
(sec. IV-III î.e.n.), oraş medieval (sec.XIVXVI), biserică romano-catolică
“Sf.Caetan”(sec. XVII),
horodişte pe promotoriu
peşteră (cu vestigii din sec X)
complex religios cu biserică stilizată
(1914, arh. A.V.Şciusev)
ruinele a două cetăţi antică (sec.IV-III
î.e.n.) şi medievală timpurie (sec. IX-XII)

A.6. Zona turistică Rudi-Naslavcea se individualizează prin un brâu de fortificaţii antice
şi medievale timpurii din pământ, cele mai inaccesibile dealuri de pe malurile stâncoase ale
Nistrului, biserici vechi moldoveneşti din lemn şi piatră. Oferta include atracţii turistice ce
reprezintă adevărate obiecte de patrimoniu naţional şi universal: trasee intrazonale tematice “oraşe fortificate pe stâncile Tirasului”, “2 mănăstiri vechi moldoveneşti pe Nistru: Rudi şi
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Călărăşeuca”, “Biserici din lemn în satele nistrene”, “Bătălia de la Lipnic din 1469”; trasee
interzonale: “Bisericile din lemn din nordul Moldovei”, “Cetăţile din pământ şi piatră de pe
Nistru”, “Personalităţi de vază în Moldova”.
Structura Zonei turistice Rudi-Naslavcea
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
s. Rudi
1463
rezervaţia peisagistică “Rudi Arioneşti”, peşteră naturală

s.Călărăşeuca

or.Otaci

rezervaţie peisagistică
monument al naturii “La izvoare”

s.Mereşeuca

30.03.1585,
Mohileni
20.12.1437

s.Lencăuţi

20.07.1628

s.Lipnic

20.12.1437

monument al naturii, pădure

or.Ocniţa

15.06.1431,
„satul lui
Durnea
Ceatariu”
20.12.1437

rezervaţie naturală silvică

s.Naslavcea

monument al naturii “Partea
Cneazului”

rezervaţie peisagistică “La 33 de
valuri” cu o suită din 6
monumente geopaleontologice
în defileul r.Chisărău

Atracţii antropice
horodişte de promotoriu (sec.IV- III
î.e.n., ipotetic – oraşul Metoniu,
menţionat de Ptolemeu), 2 cetăţi inelare
din pământ (sec. IX-XII) “Farfuria
turcească” şi “Germanariu”, mănăstirea
de bărbaţi cu biserica “Sf.Treime” (1777)
în stil vechi moldovenesc. În vecinătate
biserică din lemn (1737 la Sudarca,
1829 la Braicău, Tătărăuca)
mănăstirea de femei “Ad.Maicii
Domnului” (1782), biserică de lemn
(1801)
biserica veche moldovenească (1793),
Zona Economică Liberă “Otaci”
fortificaţii de pământ pe promotoriu “La
Cetate” (sec.IX-XII), biserică în stil vechi
moldovenesc (1819)
cea mai veche şcoală sătească din
Moldova (sec. XIX)
horodişte inelară (IV-III î.e.n.), loc istoric
(în timpul bătăliei de la Lipnic din 1469,
Ştefan cel Mare zdrobeşte hoardele
tătare)
biserică din lemn (sec.XIX), casă-muzeu
“Constantin Stamati” (1786-1869)
hotel
cetate geto-dacică (sec.IV-III î.e.n.)

A.7. Zona turistică Soroca este marcată de prezenţa unei cetăţi medievale plasată
armonios într-un peisaj pitoresc nistrean cu păduri, stânci şi plaje, în preajmă cu un vechi sat al
pietrarilor. Oferta tuiristică potenţială: (i) zona de odihnă –Trifăuţi; (ii) trasee – “Soroca - tur de
oraş”, trasee excursioniste tematice: ”Soroca în sec.XIX”, “Dealul ţiganilor sedentari”, “În lumea
sihastrului medieval”, “La Nistru la mărgioară...”; trasee intrazonale: “În ospeţie la meşterii
pietrari din Cosăuţi”, “Şi piatra este o filă a istoriei”, ”Rezervaţii de pe malul Nistrului: Cosăuţi,
“Bechir”, “Cobzanca”, “Sfârşitul de săptămână la odihnă în Trifăuţi”; trasee interzonale: “Brâul
de cetăţi medievale din pământ şi piatră”, “Mănăstirile din stâncile de la Nistru: Călărăşeuca,
Rudi, Cosăuţi, Japca, Saharna, Ţâpova”, “Din Bălţi la Nistru”.
Structura Zonei turistice Soroca
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
or.Soroca
defileul Bechir cu sihăstria din
sec.IX, defileul Cobzanca plajă
orăşănească
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Atracţii antropice
cetatea medievală (1499), “Dealul
ţiganilor”, spitalul judeţean (sec.XIX),
gimnaziul de fete (sec.XIX), muzeul
ţinutului Soroca, biserica “T.Stratulat”
(Sec.XIX, arh. eclectică), biserica
“Ad.Maicii Domnului” (1842, arh.
A.Waisman)
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s.Cosăuţi

supranumit
“satul
pietrarilor”,
3.01.1509

s.Trifăuţi

04.1620

rezervaţie peisagistică (585 ha),
monumentele naturii “Pragurile
Nistrului” (8 ha) şi “Depozitul de
gresii şi granit” (2 ha), staţiunea
paleolitică (≈ 22 mii ani), izvorul cu
apă minerală “Prestol”
pădure, plajă,

hotelul “Victoria”,
Mănăstirea “Acoperământul Maicii
Domnului”, casa Societăţii de Credit (din
perioada interbelică)

“zonă de odihnă” a or. Soroca

A.8. Zona turistică Ţaul este cunoscută prin cele mai mari parcuri amenajate în jurul
reşedinţelor aristocraţilor locali (sec.XIX) din Moldova. Oferta turistică locală: trasee
intrazonale- “Bălţi-Sofia-Ţaul”, “Soroca-Ţaul”; trasee interzonale: “Parcurile reşedinţelor
aristocratice sec.XIX”.
Structura Zonei turistice Ţaul
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
s.Ţaul
5.06.1570,
parc (arh. Vladislavski-Padalco)
Alboteni
s.Rediul Mare
parc (arh. I.VladislavskiPadalco), izvorul r. Răut
s.Cernoleuca 14.04.1546 rezervaţie naturală de plante
medicinale
or. Donduşeni
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Atracţii antropice
conacul familiei Pommer (1901), Muzeu
de Istorie şi Etnografie
conacul familiei Cazimir, biserică din
lemn (1801)
hotel
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