ADTM Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova
B. Destinații turistice în Regiunea de centru
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B.1 Zona turistică Codrii reprezintă suprafeţe acoperite de păduri seculare unde sunt
amplasate câteva dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova. Oferta turistică potenţială: trasee
– “Chişinău - Mănăstirea Hâncu”, “Chişinău – Rezervaţia Codri”, “Chişinău – Dolna: Pe urmele
lui Puşkin în Moldova”; trasee intrazonale: “Cele mai vechi mănăstiri în codrii Moldovei:
Vărzăreşti şi Căpriana”, “Păduri rezervate în centru Moldovei”; trasee interzonale: “Două mari
rezervaţii în centrul Moldovei: Lăpuşna - Lozova”, “Mănăstirile codrene”.
Structura zonei tursitice Codrii
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
s.Lozova
25.04.1420
rezervaţie ştiinţifică “Codrii”,
sector reprezentativ cu floră de
luncă
s.Căpriana
25.04.1420
rezervaţie peisagistică
“Căpriana - Scoreni”
s.Bursuc

1907

s.Dolna

25.04.1420,
Corneşti
25.04.1420
25.04.1420

s.Sadova
s.Vărzăreşti

izvorul r.Cogâlnic, izvor cu apă
minerală
rezervaţie peisagistică
rezervaţie naturală silvică
rezervaţie peisagistică “Vila
Nisporeni”, “Hârtopul de la
Nisporeni”

Atracţii antropice

mănăstirea “Ad. Maicii Domnului”(1429),
mormântul primului Mitropolit al
Moldovei Gavriil Bănulescu-Bodoni
mănăstirea Hâncu sau “Sf. Paraschiva”
(1678)
conacul “Zamfir-Ralli Arbore”, “Izvorul lui
Puşchin”
tabără de odihnă
mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului”

B.2 Zona turistică Criuleni-Holercani include peisaje pitoreşti în preajma celui mai
mare lac de pe Nistru, unde este amplasată o staţiune de odihnă importantă. Oferta turistică
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potenţială: trasee – “Chişinău-Holercani”, “Dubăsari - Vadul-lui-Vodă, pe Nistru cu bărcile”;
trasee intrazonale: “Dubăsari – Holercani - Goian”; “Pe dealul mare de la Holercani la
Molovata”; trasee interzonale: “Dubăsari - Orheiul Vechi”; “Pe Nistru: Molovata - Ţîpova şi
Saharna, prin mănăstirile rupestre nistrene”.
Structura zonei turistice Criuleni-Holercani
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
or.Criuleni
23.09.1607 rezervaţia naturală silvică “Zolonceni”, “Peştera
Surprizelor”, insula pe Nistru
s.Oniţcani
20.05.1604 monument natural hidrologic “Izvoarele Putna şi din
valea Rădi” (izvoare cu apă minerală)
s.Holercani
26.01.1446 pădure, landşaft pitoresc, staţiune arheologică
(vestigii din sec.VIII î.e.n.), zonă de odihnă
s.Malovata
10.09.1574 defileu stîncos
or.Dubăsari

1523

rezervaţie naturală silvică, lacul de acumulare şi
hidrocentrala de pe Nistru, monument natural
hidrologic “Havuzul mare”; zona adiacentă - Golful
Goian cu Rezervaţia ştiinţifică “Iagorlâc”

Atracţii antropice
hotel

biserică (sec.XIX)
baze de odihnă
mănăstire rupestră,
pod plutitor
hotel

B.3 Zona turistică Hârjauca este cunoscută prin cele patru mănăstiri din codrii Moldovei
şi dezvoltarea unei staţiuni balneolimaterice. Oferta turistică potenţială: trasee – “ChişinăuCălăraşi-Hârjauca”; trasee intrazonale “Patru mănăstiri din codrii Călăraşilor”; “În satul
ucrainenilor din codru - Palanca”; trasee interzonale: “Mănăstirile codrene”, “Codrii Moldovei
Lozova - Hârjauca”.
structura zonei turistice Hârjauca
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
s.Hârjauca
28.06.1644
monument natural botanic
“pădurea Hârjauca-Sipoteni”,
monument natural hidrologic
“Izvorul tinereţii”
s.Palanca
1817
s.Răciula

s.Frumoasa
s.Hârbovăţ

25.07.1599,
supranumit
“satul
călugăriţelor
de mir”
10.05.1807
1730

Atracţii antropice
mănăstirea “Înălţarea Domnului” (1740),
biserica “Sf. Spiridon” (1836), biserica
“Înălţarea Domnului” (1848, stil neoclasic)
sanatoriu “Codru”
localitate de ucraineni, biserică de lemn
(sec.XIX), Muzeul “Casei Părinteşti” (2000)
mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului”
(1794), ruinele cetăţi medievale de pământ
(sec.VIII-XII), muzeul “Casa mierii”
mănăstirea “Sf. Treime”(1805)
mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”
(1730, cunoscută prin “Icoana făcătoare de
minuni a Maicii Domnului”)

B.4 Zona turistică Hânceşti-Lăpuşna-Leuşeni este amplasată pe locul unui popas la
vama din codri de pe Drumul Mare Tătăresc, în preajma a două mari rezervaţii ale Republicii
Moldova şi la baştina domnitorului Alexandru Lăpuşneanu. Oferta turistică potenţială: trasee –
“Chişinău-Lăpuşna-Leuşeni”, “Lăpuşna–mănăstire Hâncu – Rezervaţia Codrii”; trasee
intrazonale: “Hânceşti - Lăpuşna”, “La baştina lui Alexandru Lăpuşneanu”, “Rezervaţia de
plante medicinale Lăpuşna – Sărata Galbenă”; trasee interzonale: “Pe moşiile de la Hânceşti şi
Hâncu”, “Două mari rezervaţii Lăpuşna-Lozova”.
Structura Zona turistică Hânceşti-Lăpuşna-Leuşeni
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
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or.Hânceşti

22.03.1500,
Dobreni

parc, rezervaţia peisajeră “Pădurea
de la Hânceşti”

s.Lăpuşna

1430-1431

s.Sărata
Galbenă

16.09.1609,
Răureşti

rezervaţie peisagistică “Pădurea de
la Hânceşti”, rezervaţie naturală de
plante medicinale (Logăneşti),
rezervaţie naturală silvică,
rezervaţie naturală de plante
medicinale

Leuşeni
Localităţile
de frontieră

Castel de Vânătoare şi Palatul lui
Manuc Bei (sf.sec.XIX, arh.
A.Bernardazzi), Muzeu de Istorie
(1979)
ruinele oraşului medieval (sec.XV)
tabăra de vară s. Rusca

Locul bătăliei „Iaşi Chişinău”
Zonă umedă a Prutului

B.5 Zona turistică Orhei este una dintre cele mai mediatizate destinaţii care oferă
oportunităţi pentru diverse forme de turism. Oferta turistică este prezentată de: trasee- “Chişinău
– Orhei Vechi”, “Chişinău – Orhei - Curchi”, “Chişinău – Orhei - Piatra”; trasee intrazonale:
“Chişinău – Orhei Vechi – Ustia”, “Conacele personalităţilor istorice de la Orhei”.
Structura zonei turistice Orhei
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
or.Orhei
20.12.1437 cheile r.Răut, sector de
codru

s.Curchi
s.Piatra

1770
20.12.1437

s.Donici

4.05.1436,
Bezinu
28.06.1576

s.Ivancea
s.Brăneşti
s.Trebujeni

Segmentul
Maşcăuţi –
Ustia

pădure, lac
monument natural “Stânca
Mâgla”

Atracţii antropice
biserica “Sf. Dumitru” (1636), monumentul lui V.
Lupu, (1938, arh. Oscar Han şi Robert Curţ),
Muzeu de Istorie şi Etnografie
hotel
mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului” (1765)
muzeul “Conacul familiei Lazo” (sec.XIX)
casa-muzeu “A. Donici” (sec.XIX)

pădure, parcul lui Karp
Balioz (mijl.sec.XIX)

10.02.1429
rezervaţie peisagistică
“Trebujeni”

defileul r.Răut până la
vărsarea sa în r. Nistru,
landşaft pitoresc cu stânci şi
păduri, monument natural
geopaleontologic “La
Humărie”

conacul lui Karp Balioz (mijl.sec.XIX)
baze de odihnă
case decorate cu flori de piatră tradiţionale
Complexul “Orheiul Vechi”: grote cu vestigii
(sec.V-III î.e.n.), sanctuar antic şi calendar al
geto-dacilor (sec.V-III î.e.n.), complex monahal
rupestru (de până la sec. XII), ruinele “Oraşului
nou” al Hoardei de Aur Şeihr al Gedid (sec.XIIIXIV), ruinele cetăţii medievale a pârcălabului de
Orhei, mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”,
complex Muzeal “Orheiul Vechi” (1968), Muzeucurte ţărănească (sec.XIX)
Hotel, agropensiuni
elemente de decor a caselor cu flori de piatră

B.6 Zona turistică Plaiul Fagului este amplasată în valea Prutului unde sunt cele mai
mari suprafeţe din Moldova împădurite cu fag. Oferta turistică potenţială: trasee: “Chişinău –
Ungheni”, “Chişinău – Rădeni”; trasee intrazonale: “Cele mai mari culmi din Moldova”,
“Radeni – Bălăneşti – Mileşti: trei rezervaţii diferite”; trasee interzonale: “Rădeni – Lozova”,
“Rădeni – Hârjeuca”, “Lozova – Hârjeuca – Rădeni”.
Structura zonei turistice Plaiul Fagului
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Localitate
s.Rădeni

Vechime
20.12.1437

s.Mileşti

1442

s.Bălăneşti

22.11.1610,
Popinţeni
7.07.1430,
Deleni

or.Ungheni

Atracţii naturale
rezervaţie ştiinţifică “Plaiul
Fagului”
rezervaţie peisageră “Cazimir
– Mileşti”, parcul cu arborii
“Adam şi Eva”
culmea maximă a Moldovei
(429m)
rezervaţie peisageră “Valea
Mare”

Atracţii antropice
vilă

baştina poetului Grigore Adam
biserica “Sf. Al.Nevschi” (1905, arh.
A.Bernardazzi, stil electic), Muzeu de
Istorie şi Etnografie (1967)
hotel

B.7 Zona turistică Saharna –Ţipova este amplasată în jurul oraşelor medievale
monahale rupestre din stâncile de nepătruns ale Nistrului. Atracţiile turistice de aici sunt
cunoscute departe de hotarele ţării, iar oferta potenţială este: trasee – “Chişinău - Saharna”,
“Chişinău - Ţipova”; trasee intrazonale: “Ţipova - Saharna” (prin Echimăuţi, horodişte inelară);
trasee interzonale: “Saharna – Râbniţa - Ofatinţi”, “Ţipova – Orhei Vechi, oraşe monahale
medievale timpurii”.
Structura zonei turistice Saharna-Ţipova
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
s.Saharna 25.12.1495 rezervaţie
peisagistică
“Defileul
Saharnei”
s.Ţâpova
1746
rezervaţie
peisagistică

or.Rezina
s.Lalova

Atracţii antropice
staţiune arheologică (epoca fierului, sec. X-VIII î.e.n.),
cetate de promotoriu geto-dacică (sec.IV-III î.e.n),
mănăstire rupestră (sec.XVI-XVII), mănăstirea (1777),
biserica “Sf.Treime” (1821, stil moldovenesc)
cetate geto-dacică de promotoriu (sec.IV-III î.e.n),
mănăstirea rupestră “Adormirea Maicii Domnului” (potrivit
unor date din sec. X-XII, partea veche a funcţionat în
sec.XVI-XVII, cu 19 caverne, iar partea nouă din 1756)
hotel
agropensiune
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