ADTM Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova
D. Destinații turistice în Regiunea de dezvoltare Sud

D.1 Zona turistică Cahul este parte din Euroregiunea “Dunărea de Jos” fiind amplasată
în preajma locurilor istorice, rezervaţiilor naturale şi resurselor balneare recunoscute. Oferta
turistică este determinată de: trasee – “Chişinău-Cantemir-Cahul-Giurgiuleşti”, “Coridorul verde
în balta Prutului”, “Bătălia de la Cahul”, “Confluenţa culturilor diferitor popoare în sudul
Moldovei”.
Structura zonei turistice Cahul
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
or.Cahul
10.09.1452
rezervaţie naturală de plante
medicinale (343ha), apă
minerală (termală) în zona
balneoclimaterică “Nufărul Alb”
s.Stoianovca
1902
rezervaţie naturală mixtă
rezervaţie naturală silvică

s.Vadul lui
Isac
s.Văleni

13.06.1436,
Balinteşti

s.Giurgiuleşti

1527,
Ţurţuleşti

rezervaţie ştiinţifică “Prutul de
Jos”, monument natural
geopaleontologic
monument natural
geopaleontologic

Atracţii antropice
Muzeul Cahulului
Hotel, sanatoriu “Nufărul Alb”
“Pichetul celor 3 eroi”, localitate a
foştilor colonişti bulgari, cimitirul
ostaşilor români
fragment din Valul lui Traian de Jos
(sec. III-IV, înălţat de romani, avea 4
elemente de fortificare)

vestigii medievale timpurii, terminal
portuar la Dunăre

D.2 Zona turistică Tighina – Căuşeni – Talmaz este situată în vechea Raia Turcească
(Bender), unde s-au păstrat până azi fortificaţiile antice Valul lui Traian, o grădină turcească www.adtm.md, e-mail: adtm@adtm.md, viorelmiron7@yahoo.com
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una dintre primele arii naturale protejate din Europa, cetatea medievală moldovenească şi
biserica semiîngropată de la Căuşeni. Oferta turistică: trasee - Chişinău - Mănăstirea “Noul
Neamţ”, “Chişinău – Căuşeni - Zaim”; trasee interzonale: “Bătrânele sate nistrene”, “Cele mai
vechi arii protejate în Moldova: “Grădina Turcească” şi “Râpa lui Vişan”; trasee interzonale:
“Pe calea tătarilor: Tighina-Comrat”, “Nistrul de jos”).
Structura zonei turistice Tighina – Căuşeni – Talmaz
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
Atracţii antropice
or.Tighina
6.10.1408
izvoare cu apă minerală
cetate medievală moldovenească (1408),
la Varniţa şi
biserica “Schimbarea la faţă” (1815), biserica
Proteagailovca,
“Adormirea Maicii Domnului” (1819), Muzeu de
Istorie şi Studiere a Ţinutului (1914), Muzeu
memorial “Carol XII” – Varniţa
2 hotele
s.Hîrbovăţ
1764
rezervaţie peisajistică
“Pădurea Hârbovăţ”, parc
dendrologic
s.Chiţcani,
31.09.1429,
rezervaţii naturale silvice
“Valul lui Traian de Sus” (sec IV), mănăstirea
s.Copanca Zaharovca,
(197ha), izvor cu apă
“Noul Neamţ” (1859)
18.02.1456,
minerală
Corabca
s.Talmaz
1595
rezervaţie peisagistică
baştina lui Ştefan Ciobanu (24.XI.1883)
“Grădina turcească”,
baza de odihnă
rezervaţie de resurse,
albia veche “Nistrul orb”
Ciobruci,
5 monumente ale naturii
ruinele cetăţii turceşti (sec. 17-18, Palanca)
Răscăieţi,
de diferite categorii,
hotel (Palanca)
Purcari,
“Înălţimea Lomakin”,
Olăneşti,
“Grădinile” (Popeasca,
Crocmaz,
sec.XIX) etc.
Tudora,
Palanca
Popeasca
or.Căuşeni 6.06.1455,
centrul olatului tătarilor din Bugeac (sec. XVIChişinăul
XVII), biserica semiîngropată “Adormirea Maicii
Roşu
Domnului” cu fresce în interior
hotel
s.Zaim
22.03.1535,
monument
casă-muzeu “Alexei Mateevici”
Oale
geopaleontologic “La
Carieră”, pădure
s.Sălcuţa
22.03.1706
monument
“Biserica Albă” din romanul lui I.Druţă
geopaleontologic
s.Cârnăţeni
baza de odihnă
s.Taraclia
1773
rezervaţie
geopaleontologice “Râpa
lui Vişan” (sec. XIX)

D.3 Zona turistică Taraclia este determinată de specificul localităţilor coloniştilor
bulgari, unde se practică legumicultura şi viticultura tradiţională balcanicilor. Ofertele turistice
sunt reprezentate prin: trasee – “Taraclia – Corten – Ciadâr-Lunga - Tvardiţa”; trasee
intrazonale: “Satul bulgar. Tradiţia convieţuirii”, “Stepa Bugeacului – patria nouă a coloniştilor
bulgari”, “bulgăria – îndeletnicirea ţăranilor din sudul Basarabiei”; trasee interzonale:
“Confluenţa popoarelor în sudul Moldovei”, “Coloniile din Stepa Bugeacului”.
Structura zonei turistice Taraclia
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
or.Taraclia
1811
monument natural
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Atracţii antropice
Muzeu de Istorie şi Etnografie
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geopaleontologic
s.Corten
s.Tvardiţa

1830,
Chiriutnea
1829

s.Vinogradovca

11.06.1964

hotel
Muzeu de Istorie şi Etnografie
hotel rural
Muzeul Ţinutului Natal, biserica “Sf.
Paraschiva” (secXIX)
hotel rural

sector reprezentativ de
Stepa Bugeacului
(1962)

E. UTA Gagăuzia
E.1 Zona turistică Găgăuzia este determinată de coloniile compacte ale unicului popor
ortodox din numeroasa familie turcică. Oferta turistică este determinată de trasee – “ComratBeşalma”, “Comrat-Cazaclia”; trasee intrazonale: “Satul găgăuz. Tradiţia convieţuirii”, “Stepa
Bugeacului - noua patrie a găgăuzilor”, “Cultura orientală în clepsidra timpului”, “Vânările
găgăuze”; trasee interzonale: “Confluenţa popoarelor în sudul Moldovei”, “Coloniile din stepa
Bugeacului”.
Structura zonei turistice UTAG
Localitate
Vechime
Atracţii naturale
s.Bugeac
31.05.1978
rezervaţie naturală de plante
medicinale, sector reprezentativ din
stepa Bugeacului
s.Desghingea 1811
sector reprezentativ din nordul
stepei Bugeacului
or.Comrat
27.05.1443,
monument geopaleontologic “Valea
Cergâşa,
r.Ialpug”, izvor cu apă minerală
Cercoza
s.Beşalma
1811
s.Cazaclia

1807
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Atracţii antropice

Muzeu de Istorie şi Studiere a
Ţinutului (1969)
3 hoteluri
Muzeu de Istorie şi Etnografie
“D.Cara-Ciobanu” (1969)
vinăria “Cazaiac-Vin”
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