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TRASEUL VALUL LUI TRAIAN
THE TRAJAN’S WALL TRAIL

1. Muzeul Ţinutului Cahul, fondat în anul 1958, este unul din
principalele obiective culturale din oraş cu un
patrimoniu de peste 37 mii de exponate.
2. Parcul Grigore Vieru. În inima parcului se înalţă Catedrala
Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil – monument arhitectural
de categorie naţională, construit în anul 1850.
Monumentul lui Ioan Vodă cel Viteaz, inaugurat în anul
1989. Obeliscul de la mormântul comun inaugurat în
anul 1967.
3. Piaţa Horelor găzduieşte cele mai importante evenimente
culturale care au loc în oraşul Cahul – festivalurile
internaţionale de folclor şi dansuri populare „Nufărul
Alb” şi „Bobocelul”.
4. Sanatoriul “Nufărul Alb” din Cahul şi-a început activitatea
în iunie 1984 (pe baza apelor minerale descoperite în
anul 1965) şi reprezintă un centru modern de recuperare
a sănătăţii. Dispune de o clinică, complex hotelier, un
bloc de alimentare şi obiecte cultural-distractive.
5. Biserica de rit vechi „Acoperământul Maicii Domnului”,
monument de arhitectură de categorie naţională, a fost
construită în perioada anilor 1882-1892.
6. Complexul de lacuri naturale Manta este cel mai mare din
Republica Moldova, având o suprafaţă de 2100 ha. A
apărut în perioada postwiurmică.
7. Lacul Rotunda, cu suprafaţa de 2,08 km2, face parte din
complexul lacurilor Manta.
8. Lacul Fontan – lac din complexul de lacuri naturale Manta.
Are o suprafaţă de 1,16 km2.
9. Lacul Dracele are suprafaţa de 2,65 km2 şi face parte din
complexul lacurilor Manta.

1. The museum of Cahul County, founded in 1958, is an
important cultural point of interest in Cahul. It has a
heritage of over 37 000 objects.
2. The „Grigore Vieru” Park. In the heart of the park the
cathedral of „St.Archangels Michael and Gabriel” rises,
an architectural monument of national importance. It
was built in 1850. The monument to John III the Brave
was unveiled in 1989. The obelisk on the Tomb of War
Victims was inaugurated in 1967.
3. „Piaţa Horelor” hosts the most important cultural
events of Cahul – the International Folk and Dance
Festivals „Nufărul Alb” and „Bobocelul”
4. The “Nufărul Alb” health resort in Cahul began its
activity in June 1984 thanks to the curative mineral
waters discovered in 1965. Now it represents a modern
center of medical services. It has a healthcare center, a
hotel, a restaurant, entertainment activities.
5. The Old-Rite Church „Acoperamantul Maicii Domnului”,
an architectural monument of national importance, was
built between 1882 and 1892.
6. The Manta lakes complex is the largest in the Republic of
Moldova with an area of 2100 ha. It was formed and
developed in the Holocene period.
7. Rotunda is a lake from the Manta lakes complex with the
surface of 2.08 km2.
8. Fontan is a lake from the Manta lakes complex with the
surface of 1.16km2.
9. Dracele is a lake from the Manta lakes complex with the
surface of 2.65km2.
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10. Centrul Meşteşugăresc “Artizana” din satul Manta a fost fondat în anul 2000. Scopul centrului este promovarea
meşteşugurilor tradiţionale: olăritul, împletitul rogojinilor şi a obiectelor din lozie.
11. Meşterul popular Constantin Cojan din satul Colibaţi este un specialist neîntrecut în prelucrarea pieilor şi confecţionarea
obiectelor din piele.
12. Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Colibaşi a fost construită în anul 1897. Este singura biserică din raion care a
funcţionat fără întrerupere.
13. Osemintele de mamut Borsoni de la Colibaşi au fost descoperite în anul 2011 într-o carieră de nisip. Osemintele
mastodontului cu dinţi crestaţi au vârsta de 3,5 mln de ani.
14. Crama “La izvorul dorului” din satul Colibaşi găzduieşte o colecţie bogată de vinuri produse în regiunea de sud a Moldovei.
Mândria cramei este vinul „Negru de Prut”.
15. Valul lui Traian de Jos, monument arheologic protejat de stat, este o linie de fortificaţie romană, construită în sec. II-IV
p.Hr., pentru a apăra gurile Dunării şi oraşele romane de năvălirile triburilor barbare.
16. Pădurea „Valul lui Traian” se află la 100-150 m la est de satul Vadul lui Isac. Este un sector de pădure cu arboret natural
format din mai multe specii de stejar (pedunculat, pufos, brumăriu) şi din arboret de salcâm plantat sau artificial.
17. Pădurea găzduieşte importante specii de mamifere protejate: vidra, nurca europeană, hermelina, dihorele de stepă,
liliacul, pisica sălbatică.
18. Reptilele sunt reprezentate aici de şarpele târâtor cu abdomen galben, şarpele-Esculap, şarpele cu patru dungi ş.a.
19. Fabrica de vinuri „Vinia Traian” din satul Găvănoasa – perlă a vinificaţiei sud-basarabene, şi-a început activitatea în anul
1974. Dispune de săli pentru degustare şi de o impunătoare colecţie de vinuri.
20. Baza de odihnă şi agrement „La Cotihana” a fost fondată în anul 2008 pe o suprafaţă de 2 ha de teren privat în satul
Cotihana, raionul Cahul şi pretinde a fi o destinaţie agroturistică.
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10. The Craft Centre "Artizana" (Manta village) was created in 2000. The purpose of the association is to promote such
traditional crafts as: pottery, manufacturing of items made of vegetable fibers.
11. The Craftsman Constantin Cojan of Colibasi village is a specialist in leather processing and manufacturing handmade
leather goods.
12. The Church „St Archangels Michael and Gabriel” in Colibaşi village was built in 1897. It is the only church in Cahul district
that didn't stop its activity during the Soviet period.
13. The mammoth bones were discovered in 2011 in a sand quarry near Colibasi village. Mammoth Borsoni skeleton is about
3.5 million years old.
14. The wine cellar „La izvorul dorului” of Colibaşi village has the most extensive collection of wines from the south of
Moldova. The cellar's most famous wine is „Negru de Prut”.
15. Trajan's Lower Wall is an archaeological monument protected by law. It's thought to be constructed in the II-IV centuries
by the Romans in order to defend their borders against the Barbarians.
16. The „Trajan's Wall” Forest is situated 100-150 m to the east of the village Vadul lui Isac. It is a thick forest with the oak
species like pedunculate oak, downy oak, Balkan pedunculate oak and black locust.
17. The Trajan's Wall Forest provides hiding places for some rare species included in the Red Book: otter, European mink,
stoat, steppe polecat, microbat, wildcat, etc.
18. The reptile kingdom is represented by the large whipsnake, Aesculapian snake, eastern four-lined snake, etc.
19. The "Vinia Traian" winery of Gavanoasa village is a pearl of the South-Bessarabian wine-making industry. It began its work
in 1974. The winery has big tasting rooms and a rich wine collection.
20. The recreational area "La Cotihana" began its activity in 2008. Its area is 2 ha and it is situated in Cotihana village, Cahul
district. The amazing landscape offers wonderful conditions for rest.
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