
 
Vandring, vin og vandkamp ved Dnestrfloden 

 

Specialrejse i Moldova og Transnistrien 2. juni 2020 - 9. juni 2020 
 

 
Udsigt over Dnestrfloden fra huleklostrene ved Socola - Dnestr danner grænse mellem Moldova og Transnistrien 
 

Moldova er måske Europas mest oversete og undervurderede rejsemål. De som rejser dertil, får 
nogle opsigtsvækkende oplevelser med hjem i bagagen fra det overraskende alsidige lille land. 
 
Moldova ligger mellem Rumænien og Ukraine i det nordøstligste Balkan og byder på et væld af 
både gastronomiske, kulturelle, aktive og historiske oplevelser. Moldova fremstår på samme tid 
både autentisk og moderne, når hestevogne, helt naturligt deler vejbaner med nye Audier.  
 
På denne helt specielle rejse i den tidligere Sovjetrepublik får du indsigt i lokale smagsoplevelser 
med spændende og overraskende forskelligartede vinsmagninger, farverig folklore og spændende 
aktive oplevelser på eventyrlige steder med en fantastisk historie, som kun få mennesker kender 
eksistensen af, endsige kan placere på et kort. Vi vandrer i smukt og alsidigt terræn mellem små 
søvnige landsbyer og overnatter hos gæstfrie lokale i guesthouses, vingårde og på nonneklostre. 
 
Vi besøger også den lille selvudråbte stat Transnistrien, som stadig anvender hammer og segl i 
deres flag, og hvor en stor del af befolkningen ønsker sig tilbage til Sovjetunionen på trods af de 
åbenlyse modsætninger mellem de gigantiske Leninstatuer, den monstrøse Sovjetarkitektur og 
Guccitasker, dyre biler og fine fortovscaféer med smarte unge mennesker i hovedstaden Tiraspol.  
 
Moldova er et stort om end meget overset vinland og byder desuden på fantastisk gastronomi 
med indflydelse fra både Balkan, Tyrkiet, Kaukasus, Middelhavet, Centraleuropa og Ukraine.  
 
Hvis du ønsker en vandrerejse med ekstra kant, så er denne rejse lige noget for dig. 
 
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug og DVL-rejseleder Kirsten Brandt 
og afrejsen er garanteret fra kun 6 deltagere. 
 
Velkommen til Moldova 
Jan Tvernø - jantvernoe.dk 
Indehaver af Balkanrejser  
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk 

https://jantvernoe.dk/
https://tvernoetravelgroup.dk/


Tirsdag den 2. juni 2020 
Afrejse fra Danmark - Vinsmagning i Asconi Winery 

 

Rejseleder Kirsten Brandt flyver fra Kastrup, formentlig med 
enten LOT, Lufthansa eller Austrian Airlines til Chisinau. 
 
Balkanrejsers fleksible koncept gør det muligt at flyve fra 
Aalborg, Billund eller Hamburg, såfremt det ønskes og der i 
øvrigt er passende flyafgange. 
 
Vi ankommer til Chisinau ud på eftermiddagen og kører direkte 
til Asconi Winery, hvor der arrangeres vinsmagning og middag. 
Asconi Winery i Puhoi (-/-/A) 

 

Onsdag den 3. juni 2020 
Tilbage til Sovjettiden i Transnistrien og vandring til Chitcaniklostret  

 

I dag skal vi på en dagtur tilbage til Sovjettiden. Vi forlader 
Moldova og krydser grænsen til Transnistrien og ankommer 
snart efter til hovedstaden Tiraspol.  
 
Transnistrien brød ud fra Moldova i 1990, da befolkningen på 
østsiden af floden Dnestr følte sig mere russiske end 
rumænske. Det internationale samfund har ikke anerkendt 
Transnistriens selvstændighed, men den er tålt af Moldova. 
 
Landet er en lille Sovjettidslomme med alle de overdådige og 
prangende symboler, som vi kan huske fra Sovjettiden.  
 
Vi starter dagen med en rundvisning i Tiraspol, hvor vi støder 
på gigantiske Leninstatuer, hammer og segl, store monstrøse 
mindesmærker, Yuri Gagarin og monumental sovjetarkitektur. 
 
Efter frokost vandrer vi gennem tæt skov og over åben mark til 
det smukke Chitcanikloster, som har Moldovas højeste 
klokketårn på hele 64 meter. Klostret har også en unik samling 
af gamle ikoner, kors, bøger, præstekåber og gamle billeder. 
 
Dagens vandring er ca. 12 km. i fladt terræn. 
Asconi Winery i Puhoi (M/F/A) 

 

 
 

 
 

 
 

Torsdag den 4. juni 2020 
Vandring gennem autentiske landsbyer ved Orheiul Vechi  

 

Vi kører til landsbyen Furceni tæt på det 40.000 år gamle 
Orheiul Vechi, som er hjemsted for de tidligst kendte bosæt-
telser i det nuværende Moldova. 
 
Med udgangspunkt i Furceni har vi en smuk vandretur foran os 
i et landskab, som mest af alt giver indtryk af, at vi vandrer i et 
kæmpemæssigt krater - I virkeligheden ældgammel havbund. 
 
Vi vandrer langs små stier og i et frodigt englandskab og 
kommer ca. halvvejs til den meget karakteristiske landsby 
Trebujeni, som med sine mange små blåmalede huse, tunge 
smedejernslåger, husdyr og vandposter i gaderne giver et rigtig 
godt indtryk af livet på landet i Moldova. 
 
Undervejs besøger vi et smukt beliggende klippekloster og 
nogle badhusruiner fra tatarernes tid og vi ender vores 
vandring ved klostret i Butuceni, hvor en enlig munk holder 
fanen højt. Efter frokost kører vi til Lalova, hvor vi overnatter. 
 
Dagens vandring er ca. 16 km. i fladt terræn.  
Lokalt guesthouse i Lalova (M/F/A) 

 

 
 

 
 

 



Fredag den 5. juni 2020 
Vandring fra Lalova til Tipovas kloster og klassiske franske oste  

 

En spændende dag venter med en relativ kort indledende 
vandring til Tipovas klippekloster, som dateres tilbage til det 11. 
århundrede. Klostret ligger virkelig smukt i terrænet ved floden 
Tipova, som på sin vej mod Dnestr genererer mange vandfald. 
 
Vi forstætter vandringen gennem Tipovakløften til landsbyen 
Horodiste, hvor vi besøger et fransk/moldovisk par, som meget 
ærekært producerer klassiske franske oste med lokale råvarer, 
og som hvert år arrangerer en ostefestival i den lille landsby. 
 
Dagens vandring er ca. 13 km. i fladt/let kuperet terræn. 
Lokalt guesthouse i Socola (M/F/A) 

 

Lørdag den 6. juni 2020 
Vandring langs Dnestrfloden til nonneklostret i Japca 

 

Endnu en spektakulær vandredag venter os på Dnestrflodens 
bred, som vi følger mod nord det meste af dagen fra Socola via 
Vadul Lui Rascov og Climautii de Jos til nonneklostret i Japca. 
 
Vi starter med at gå lidt op i terrænet til klippeklostret i Socola, 
hvorfra der, som det fremgår af forsiden, er en fortrinlig udsigt 
over Dnestrfloden og Transnistrien. Vi vandrer i højdedraget, 
før vi sætter kursen ned mod floden og den pittoreske gamle 
jødiske gravplads ved landsbyen Vadul Lui Rascov. 
 
Herfra følger vi Dnestr mod nord, til vi kommer til landsbyen 
Climautii de Jos, hvor vi besøger det lille lokale kulturhus og 
spiser frokost hos en lokal familie, som har et lille guesthouse. 
 
Efter en kort køretur genoptager vi vores vandring mod nonne-
klostret i Japca, hvor vi efter en kort rundvisning, spiser middag 
med nonnerne og overnatter. 
 
Dagens vandring er ca. 15 km. i fladt terræn. 
Japca Kloster (M/F/A) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Søndag den 7. juni 2020 
Vandring gennem små landsbyer og kløfter til de moldoviske fjorde 

 

Måske den smukkeste og mest alsidige vandredag venter os 
efter en tidlig morgenmad og en transfer til udkantsmoldova, 
defineret som landsbyen Pociumbeni, som kun ganske få 
turister finder vej til.  
 
Der er dog et par interessante steder i byen som gravstedet for 
digteren Teodor Vârnavs, et godt skjult 9. maj monument og et 
forladt kulturhus fra Sovjettiden. 9. maj monumentet, kultur-
huset og den omkringliggende park illustrerer meget godt det 
forfald som Sovjetunionens kollaps medførte mange steder. 
 
Vi starter dagens vandring langs et vandløb, som snor sig i en 
smuk kløft. Kløften og vandløbet er hjemsted for en rig fauna. I 
sær kan frøernes højlydte, insisterende tilstedeværelse høres.  
 
Vi passerer gennem landsbyen Horodiste og fortsætter langs 
vandløbet til Varatic, hvor vi spiser frokost. 
 
Fra Varatic bevæger vi os lidt op i landskabet, besøger et lille 
vandfald og får den smukkeste udsigt over de moldoviske 
”fjorde” med Varatic, som en smuk bagkulisse. 
 
Dagens vandring er ca. 16 km. i fladt/let kuperet terræn. 
Lokalt guesthouse i Glodeni (M/F/A) 

 
 

 

 
 

 

 



Mandag den 8. juni 2020 
Vandring i spektakulære landskaber og BBQ blandt bisonokser 

 

Vores sidste vandredag i skønne Moldova bringer os tæt på 
grænsen til Rumænien ved floden Prut - Det hedder den  
 
Vi besøger først det bizarre landskab Suta de Movile med over 
3.000 høje som varierer mellem 1½ og 30 meter i højde. 
 
Dagens vandring følger et vandløb og en kløft fra landsbyen 
Butesti via Cobani, hvor vi spiser frokost, hvorpå vi fortsætter 
gennem kløften og i åbent landskab til søen Camenca. 
 
Vi slutter dagen af med en BBQ i bisonreservatet Padurea 
Domneasca. Dette forudsætter selvfølgelig godt vejr. Efter 
middagen returnerer vi til hovedstaden Chisinau. 
 
Dagens vandring er ca. 14 km. i fladt/let kuperet terræn. 
****Bristol i Chisinau (M/F/A) 

 
 

 

Tirsdag den 9. juni 2020 
Milestii Mici Winery og afrejse fra Chisinau 

 

Før vi siger farvel til Moldova for denne gang, får vi en rund-
visning og vinsmagning efterfulgt af frokost på vingården 
Milestii Mici, som har over 200 km. underjordiske gange og en 
imponerende samling på over 2 mio. flasker. 
 
Efter at vi har nydt det sidste moldoviske vin og gastronomi på 
Milestii Mici Winery, kører vi direkte til lufthavnen.  
 

Balkanrejsers fleksible koncept gør det muligt at flyve til 
Aalborg, Billund eller Hamburg, såfremt det ønskes og der i 
øvrigt er passende flyafgange. 
(M/F/-) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Priser, betingelser og vilkår for rejsen 
 
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug. Du skal derfor være medlem/melde dig ind i 
Dansk Vandrelaug for at deltage. Se kontingent på www.dvl.dk  
 
Vandreturene ledes af Balkanrejsers lokale guider. 
 
Rejsens pris pr. person:

*1 
 

DKK 10.995 + fly ca. DKK 2.500 ved 6 eller 7 deltagere excl. rejseleder (Fremsøgt flypris i Juni 2019 - Kan ændres)
  

DKK 10.495 + fly ca. DKK 2.500 ved 8 eller 9 deltagere excl. rejseleder (Fremsøgt flypris i Juni 2019 - Kan ændres) 

DKK 9.995 + fly ca. DKK 2.500 ved flere end 9 deltagere excl. rejseleder (Fremsøgt flypris i Juni 2019 - Kan ændres)
 

Enkeltværelsetillæg: DKK 995 (Ikke altid muligt, når overnatningen foregår i guesthouse eller i kloster)
 
  

http://www.dvl.dk/


 
Skriv dig evt. op til deleværelse (To enkeltsenge) med anden deltager ved tilmelding. Er der imidlertid ingen 
som ønsker at dele værelse, skal du betale enkeltværelsetillæg, hvis du rejser alene. 
 
Tilmelding og programspørgsmål: 
DVL-rejseleder Kirsten Brandt - ki6akwb@gmail.com - 23 98 19 17 
Balkanrejser v/Jan Tvernø - jt@tt-group.dk - 42 48 46 16 
 
Prisen inkluderer: 
- Landtransport og transfers jf. program 
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende standard)  
- Måltider jf. program ex. drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad, Kan være box/picnic) 
- Vinsmagninger jf. program 
- Entréer og guide til seværdigheder og aktiviteter jf. program  
- Dansk rejseleder 
- Lokale guider 
- Tvernø Travel Groups tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise) 
- Rejsegarantifondens dækning - Registreringsnummer 1940 
 
Prisen inkluderer ikke: 
- International flybillet

*1
 

- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring
 *2

 
- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut 
- Drikkepenge, evt. fotoafgifter samt frivillige bidrag

*3
 

- Ikke nævnte måltider 
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen 
 
Praktiske oplysninger: 
- Danske statsborgere skal normalt ikke have visum til Moldova og Transnistrien 
- Dit pas skal være gyldigt til minimum seks måneder efter udrejse 
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Balkanrejser 
- Depositum på DKK 4.000 faktureres ved tilmelding 
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejsen 
- Rejsen gennemføres ved minimum seks tilmeldte ex. dansk rejseleder. Max. deltagerantal er ca. 20 
- Deltagelse foregår på egen risiko  
 
Moldova som rejseland: 
Moldova er en tidligere Sovjetrepublik, som ligger landlåst mellem Rumænien og Ukraine. 
 
Den tidligere Sovjetrepublik Moldova læner sig meget op af et rumænsk tilhørsforhold - Sproget er 
rumænsk, møntfoden er Lei som i Rumænien og der bruges latinske bogstaver. Mange moldovere har også 
rumænsk pas og er dermed teknisk set EU-borgere. Moldova dukker oftest op i danskernes bevidsthed ved 
det årlige Melodi Grand Prix eller når vi en sjælden gang havner i samme kvalifikationspulje i fodbold. 
 
På trods af Moldovas lille størrelse på 33.000 km

2
 incl. Transnistrien er Moldova et meget alsidigt rejseland 

både kulturelt, historisk og naturmæssigt.   
 
Moldova fungerer godt hvad angår infrastruktur og faciliteter. Når man rejser i Moldova forbavses man over 
hvor frodigt landet er med vinmarker, hvedemarker, solsikkemarker, ferskenplantager med meget mere. 
Gæstfriheden er enorm og et veldækket bord en æressag for moldoverne. 

_____________________________________________________ 
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser, skatter og afgifter samt oliepriser.  

 
*1

 - Tvernø Travel Group inkluderer ikke flybilletten for fleksibilitetens skyld. Det gør det lettere at garantere rejsen ved få 

tilmeldte, ligesom det er lettere at arrangere individuelle forlængelser. Det er desuden lettere at arrangere afrejse fra 
eksempelvis Aalborg, Billund eller Hamborg. 
 
Forudsætningsændringer som valutakurser, ændrede skatter og afgifter samt oliepriser kan medføre ændret pris til 
efterfakturering jf. Lov om pakkerejser. 
 
*2

 - Tvernø Travel Group anbefaler GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning. 
 
*3 

- Det er kutyme at give drikkepenge i Moldova. Der beregnes et vejledende niveau som rejselederen administrerer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ki6akwb@gmail.com
mailto:jt@tt-group.dk


Balkanrejser, Tvernø Travel Group, og Jan Tvernø 
 

I 2007 kom jeg hjem fra Cordillera Blanca i Peru med en ide - Ideen 
hed Happy Lama Travel og gik ud på at arrangere specialrejser med 
individuel kant til primært Peru.  
 
Ideen har udviklet sig siden, og i dag består Tvernø Travel Group af 
de fire specialiserede rejsebureauer All Exclusive Travel, 
Balkanrejser, Happy Lama Travel og Silkevejsrejser. 
 
Vi arbejder stadig ud fra en grundlæggende filosofi om, at vores rejser 
skal arrangeres med kant - Til populære rejselande såvel som til 
mindre kendte rejsemål. 
 
Tvernø Travel Group er stolte af, og bevidste om, at være et ”old 
school”, men nytænkende rejsebureau med kant, baseret på helt 
basale værdier som gensidig tillid, grundighed, ligeværdig dialog, 
kvalitetsbevidsthed og helt almindelig ordentlighed.  
 
Vi vægter derfor egen destinationsresearch, personlig dialog og 
behovsafklaring højere end hurtige digitale selvbetjeningsløsninger, 
sociale medier og tvivlsomme partnerskaber. 
 
Jeg lægger stor vægt på personligt at have researchet de valgte 
destinationer og er derfor meget på farten for at sikre kvaliteten af din 
rejse. Jeg har et omfattende professionelt netværk i ca. 70 lande. 
 
Jeg har de seneste år bla. rejst i spændende lande som Guyana, 
Sudan, Oman, Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Moldova, 
Aserbajdsjan, Georgien, Papua Ny-Guinea, Mongoliet, Surinam, 
Uganda, Colombia, Armenien, Nagorno-Karabakh, Bulgarien, 
Makedonien, Argentina, Transnistrien og Sri Lanka. 
 
Balkanrejser er som loven foreskriver naturligvis registreret i 
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940. 
 
Læs om Tvernø Travel Group på www.tt-group.dk  
 

 

 

 

Læs om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk 
 

 

 

 

 

 
Jan Tvernø ved Persepolis i Iran 

Jan Tvernø er kendt for at arrangere rejser 
som tager dig ”Off the beaten track” til 
steder som ikke udbydes hos traditionelt 
tænkende rejsebureauer. 
 
Læs mere om Jan på www.jantvernoe.dk  

http://www.tt-group.dk/
http://www.jantvernoe.dk/
http://www.jantvernoe.dk/

