TRASEUL TURISTIC NAŢIONAL NR. 9 „Bijuterii arhitectonice medievale”
Chişinău –Soroca – Cosăuți - Rudi – Arionești – Călărășeuca –Chișinău

Tipul traseului: radial
Tematica excursiei: istorică, culturală, religioasă
Lungimea traseului – 480 km tur-retur.
Durata excursiei: 2 zile. Traseul turistic poate fi
simplificat până la 10-12 ore, dacă nu va fi inclus
în

itinerar

destinația

Rudi

–

Arionești

–

Călărășeuca.
Beneficiarii excursiei: turişti interni, turişti străini,
elevi, studenți, istorici.
Harta 4. Traseul turistic național nr. 9

Scopul excursiei: cunoașterea multiplelor aspecte ale trecutului istoric al Republicii
Moldova și a etapelor de dezvoltare a Statului Moldovenesc, familiarizarea cu modul de viață a
etniei rromilor, cu activitatea meșterilor populari, cioplitori în piatră din Cosăuți, cunoașterea vieții
monahale, documentarea privind obiectivul luat sub protecția UNESCO.
Programul excursiei include: vizitarea Arcului Geodezic Struve (obiectiv turistic luat sub
protecția UNESCO), Mănăstirea Rudi, cetățuii „La Șanțuri”, Cetății „Farfuria Turcului”, mănăstirii
Călărășeuca, vizualizarea de la distanță a Peşterii haiducului Bechir (sec. VII-IX), vizitarea
Monumentului „Lumânarea Recunoştinţei”, Cetății Soroca și a Muzeului de Istorie și Etnografie,
Dealului Rromilor, atelierelor sub cerul liber ale meșterilor cioplitori în piatră din Cosăuți,
Monumentului Stațiunea paleolitică din Cosăuți, Mănăstirii Cosăuți.
Obiectivele turistice incluse în programul
excursiei:


Soroca: Peştera haiducului Bechir, monumentul
„Lumânarea Recunoştinţei”,

Cetatea Soroca,

Muzeul de Istorie și Etnografie, Dealul Rromilor.


Cosăuți: Atelierul meșterilor pietrari din Cosăuți,
Monumentul Stațiunea Paleolitică

din Cosăuți,

Mănăstirea Cosăuți cu hramul „Acoper ă mântul
Maicii Domnului”.


Rudi: Complexul rupestru cetățuia “La șanțuri”, de

origine tracică, cetățuia getică „La trei cruci”, Mănăstirea Rudi cu hramul “Sfânta Treime”,
cetatea „Farfuria Turcului”, „Peștera Răposaților”, Arcul Geodezic Struve.


Arionești: Rezervația peisajeră Rudi – Arionești.



Călărăşeuca: Mănăstirea Călărășeuca (mănăstire de călugărițe), cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”.
Complexitatea traseului: deplasare cu transport. Există grad mediu de complexitate pentru

vizitarea obiectivelor turistice. Se vor parcurge pe jos aproximativ 2 - 3 km pe relief de deal și pe
drum de țară. Pentru a vizita Lumânarea Recunoștinței, turiștii vor urca o scară cu peste 600 trepte.
Vestimentație: Nu necesită echipament special, dar este necesară încălțăminte comodă.
Transport: Autocar, minibus, autoturism.
Cazare: Hotelul „Central” sau hotelul „Vila de Nord” din orașul Soroca, hotelul Î.I. „AvantRusanovschi” din orașul Ocnița.
Alimentație: Prânz sau cină la restaurantele: „Cetatea Veche”, „Soroca”, „Briz” sau „Golden
River” din orașul Soroca.
Agrement: Excursie cu vaporul pe râul Nistru, SPA, drumeție.

Figura 7. Structura resurselor turistice

Din figura 7 rezultă că cea mai mare parte a resurselor turistice culturale, precum și cele
naturale sunt amplasate în raioanul Soroca.

