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their brothers - pedunculate oaks. Moreover, the traveller will 
be surprised to discover many shrubs of common hawthorn, 
common spindle and also of the dwarf Russian almond, the 
European dwarf cherry, the bridalwreath, the blackthorn, the 
dog rose and the common broom.

At the “Vinia Traian” winery in Gavanoasa village the tourists 
will have a chance to see the whole process of wine-making. 
They will feel the charming taste of the local wines (Feteasca, 
Bianca) famous in Russia, Belarus, Romania, Ukraine, 
Netherlands, etc.

The last stop of the trip is the recreational area “La Cotihana”, 
where the tourists will have an opportunity to catch fish and to 
taste traditional grilled and baked dishes prepared of organic 
products.

Moldova: dihorile de stepă, pisica sălbatică,  şarpele târâtor cu 
abdomen galben, şarpele-Esculap, şarpele cu patru dungi ș.a.

În preajma Valului lui Traian, în toată splendoarea sa, se 
deschide pădurea. În această linişte feerică se aude doar 
foşnetul frunzelor şi ciripitul păsărilor. Stăpâni aici sunt 
stejarul pufos şi fraţii săi – stejarul pedunculat şi brumăriu. 
Călătorul va fi surprins să descopere aici, sub coroana acestor 
viguroşi arbori, tufe de păducel încovoiat, salbă moale ş.a. Se 
întîlnesc şi arbuşti de stepă: migdalul pitic şi vişinelul, cununiţa 
şi porumbarul, măceşul şi drobul. 

La fabrica de vinuri din satul Găvănoasa “Vinia Traian”, turistul 
va face cunoştinţă cu întregul proces de preparare a vinului şi 
va savura din licoarea vinurilor autohtone Feteasca, Bianca, 
cunoscute peste hotarele Republicii Moldova în Rusia, Belarus, 
România, Ucraina, Olanda. 

Punctual terminus al călătoriei noastre este baza de odihnă “La 
Cotihana”, unde turistul va avea posibilitatea nu numai să 
guste din bucatele naţionale preparate din produse ecologice, 
la grătar și cuptor, dar şi să pescuiască. 



admira şi exponatele valoroase expuse în incinta muzeului din prelucrării pieilor şi a confecţionării aricolelor vestimentare Traseul Valul lui Traian. Bucuriile unei revelaţii
localitate, care reflectă istoria oraşului. Vom cunoaşte date tradiţionale ţărăneşti din piele. De asemenea se vor familiaiza 

Traseul începe din oraşul Cahul şi continuă în lunca Prutului de 
despre personalităţi marcante, care, prin luptă şi muncă, au cu arta prelucrării obiectelor de uz gospodăresc din fibre 

Jos, pe lângă lacul Manta şi Valul lui Traian de Jos. În faţă se 
sfinţit acest pămînt şi au creat istoria. În oraşul Cahul vom vegetale. 

deschid întinderile pline de lumină şi culoare ale câmpiei, dar 
vizita staţiunea balneoclimaterică, cu apă minerală termală, În centrul satului Colibaşi tronează un stejar secular, care şi pitorescul peisaj al unor dealuri molcome, înveşmântate de 
„Nufarul Alb”. străjuieşte un important monument – biserica Sf. Arhangheli păduri, cu lacuri în care cresc nuferi. Pe malurile străjuite de 
În continuare, pe un drum şerpuit, de-a lungul râului Prut Mihail și Gavriil, unicul locaş de cult care a activat fără sălcii pletoase pot fi observate animale sălbatice şi păsări 
ajungem la unul dintre cele mai frumoase lacuri din sudul întrerupere din anul 1897. acvatice, care îşi găsesc aici loc pentru popas şi hrană sau loc 
Moldovei – Lacul Manta. Acesta este un lac natural, de luncă, de cuibărit. Acest traseu este constituit din 20 de obiective, În stepa Bugeacului, cu câteva milioane de ani în urmă, 
format în apropierea albiei cursului inferior al Prutului şi se cele mai reprezentative pentru această regiune. mamuţii se plimbau nestingheriţi în căutare de hrană. Dovadă 
întinde pe o suprafaţă de 2100 ha. A apărut în perioada a existenţei giganţilor de altădată sunt fosilele de mamut Lungimea traseului: 50 km (distanţa parcursă pe jos – 3 km, 
postwiurmică. El constituie un complex de lacuri mai mici, Borsoni, găsite într-o carieră de nisip de la marginea satului distanţa parcursă cu barca – 0,5 km, distanţa parcursa cu 
divizate de plauri, numite în popor: Rotunda, Coada Vulpei, Colibaşi. transport auto – 46,5 km).
Badelnic, Dracele, Mărioara, Fontan ş.a. 

În inima Bugeacului stă, neclintit de secole, Valul lui Traian de Durata: 5-6 ore.
Lacul Manta este foarte important pentru Republica Moldova Jos. Acesta este unul dintre principalele monumente 

Public ţintă: copii, elevi, studenţi, adulţi. datorită lumii sale organice deosebite. Este un adevărat arheologice protejate de stat. Valul lui Traian, cândva loc de 
paradis pentru vieţuitoarele iubitoare de apă: cormoranul, Perioada favorabilă: aprilie-octombrie. veghe pentru ostaţii romani la această margine de imperiu, 
barza albă, egreta, lişiţa, bâtlanul, lebăda, enotul, pisica astăzi este acoperit de un covor de plante de stepă, rezistente Echipament necesar: îmbrăcăminte în conformitate cu 
sălbatică, broasca ţestoasă, nufărul alb, nuca de apă şi alte la secetă, printer care: specii de negară, de păiuş, pirul condiţiile climaterice, cizme (doar în cazul în care perioada 
specii de plante şi animale incluse în Cartea Roşie a Moldovei. crestat, pătlagina, coada-şoricelului, salvia. Zona este este una ploioasă).
În călătoria noastră vom vizita două ateliere meşteşugăreşti, populată de popândăul pătat, iepurele de camp, potârnichea, 

La Cahul, capitala de sud a Moldovei, pe lîngă o seamă de 
din satele Manta şi Colibaşi, unde turiştii vor fi iniţiaţi în arta precum şi specii rare incluse în Cartea Roşie a Republicii 

monumente istorice, ecleziastice din secolul al XIX-lea, vom 

displayed in the local museum. They reflect the history of of manufacturing goods from vegetable fibers.The trail Valul lui Traian
Cahul city. We will learn about many well-known personalities In the heart of the village Colibasi a secular oak reigns and it The trail starts from Cahul and continues to Lower Prut who glorified this land through fighting and work. In Cahul we guards the church of St Archangels Michael and Gabriel. It is floodplain passing by the Manta lake and Lower Trajan’s Wall. will visit the “Nufarul Alb” health resort. the only place of worship that hasn’t stopped its work since It opens the lands full of light and color of the plain, a 
Walking along a winding road near the river Prut we will reach 1897.picturesque landscape of some gently-sloping hills covered 
one of the most beautiful lakes in the south of Moldova - the with forests, and lakes where water-lilies grow. On the banks A long time ago in the Bugeac steppe the mammoths walked 
Manta lake. It is a meadow natural lake formed near the lower lined by weeping willows can be seen animals and waterbirds around to find food. This is evidenced by the fossils of Mammut 
Prut river bed and it covers the area of 2100 ha. It appeared which find their place to rest, feed and nest there. This trail Borsoni found in a sand quarry near Colibasi village of Cahul 
during the Holocene period. There is a complex of smaller consists of 20 points that are the most representative ones in district.
lakes divided by islets and they are called by people: Rotunda, this region. In the heart of Bugeac the majestic Trajan’s Lower Wall stands Coada Vulpei, Badelnic, Dracele, Mărioara, Fontan, etc.

Length of trail: 50 km ( walking distance - 3 km , distance by for centuries. It is an archaeological monument protected by 
Due to its varied organical world the Manta lake is very boat - 0,5 km, distance by car - 46.5 km ) . the state. The Trajan’s Wall was a place of guard for the Roman 
important for the Republic of Moldova. This is a real paradise soldiers on the empire borders. Today the Trajan’s Wall is Duration: 5-6 hours . for the water-loving animals. In the surroundings of the lake covered by a carpet of steppe plants resistant to droughts such 

Target audience: children , students , adults. Manta can be seen different species of birds, animals and as: matgrass, meadow fescue, crested wheatgrass, plantain, 
plants like cormorant, white stork, egret, stork, grey heron, The favorable period: April to October . yarrow, common sage. This zone is populated by the European 
swan, raccoon dog, wildcat, turtle, white water lily, etc. Some ground squirrel, European hare, grey partridge and by several Equipment needed: clothing according to weather of these species are included in the Red Book of Moldova. species included in the Red Book like steppe polecat, wildcat, conditions, boots (only if it is a rainy period ) .
During this trip we will visit two artisanship centres in Manta Caspian whipsnake, Aesculapian snake, four-lined snake, etc.

In Cahul, Moldova’s southern capital, we will not only enjoy a and Colibasi villages. There the tourists will learn much about Near the Trajan's Wall the forest opens its full beauty. In its lot of historical and ecclesiastical monuments dated back to leather processing and manufacturing of traditional enchanting silence you can hear the leaves rustling and the 19th century, but we will also admire the valuable exhibits handmade leather goods. They will be familiarized with the art beautiful birds’ songs. Here the kings are the downy oaks and 
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