
Moldova is like a blank spot for European tourists. 
A year ago, our club tried to learn more about this 
country and invited the Air Moldova representati-
ves from Austria to one of our activities, in order to 
tell us about the airline, the country and its people. 
Much to our surprise, apart from the local repre-
sentatives, a management team arrived, which was 
led by Chief Commercial Officer Vasile Hîncu. What 
we saw and heard that evening sparked our interest 
and this gave birth to the idea of a trip to Chișinău.

Moldova este ca o pată albă pentru turiștii din Euro-
pa. Acum un an, clubul nostru a încercat să afle mai 
multe despre această țară și a invitat reprezentanții 
Air Moldova din Austria la una din activitățile noastre, 
pentru a ne povesti despre companie, țară și locui-
torii ei. Spre surprinderea noastră, au venit nu doar 
reprezentanții locali dar și o echipă managerială con-
dusă de către directorul comercial Vasile Hîncu. Ceea 
ce am văzut și auzit, în acea seară, ne-a trezit interesul 
și așa a luat naștere ideea unei călătorii la Chișinău.
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Aventurile  
a 28 de prieteni  

într-o țară  
necunoscută
THE ADVENTURES OF 28 FRIENDS  

IN AN UNKNOWN COUNTRY



D upă câteva luni de planificări, 
grupul nostru de 28 de mem-
bri a aterizat pe aeroportul 
din Chișinău, pentru o excur-

sie de un week-end în Moldova. Eram 
deja plăcut suprinși încă din avion, un 
Embraer 190, unde am fost serviți cu 
câte un sandviș gustos și un asortiment 
larg de băuturi. Majoritatea companii-
lor aeriene europene renunță la acest 
serviciu gratuit, însă Air Moldova ofe-
ră alimente și băuturi chiar și ce lor de 
la clasa Econom. Chiar și colegul nostru 
Gerhard Besau, care a zburat la Busine-
ss Class, s-a declarat entuziasmat de ca-
tering dar și de atitudinea prietenoasă a 
însoțitorilor de bord.
Pentru mulți dintre noi, o călătorie în 
Moldova nici nu intrase în discuție până 
la întrevederea cu echipa de la Air Mol-
dova. Vizita noastră în această parte a 
Europei de Est trebuia să ne apropie de 
vechea cultură vinicolă a Moldovei și de 
frumusețea ei pitorească, dar plănuisem 
și o vizită la Aeroportul Internațional 
Chișinău.
Fiecare membru al clublui nostru își 
imagina diferit această aventură. Am 
vizitat împreună foarte multe țări și 
destinații turistice, așa că aveam cu toții 
așteptări mari în privința Moldovei. Ne 
doream să vedem ceva care să ne sur-
prindă de-a binelea.

Popasul nostru la Chișinău a început cu 
o cină deosebită și un discurs de bun 
venit din partea oficialilor Air Moldova. 
După acea seară plăcută, devenise clar 
că această călătorie va fi un succes. Cu 
o punctualitate și o precizie elvețiană, 
excursia noastră a început a doua zi cu 
Orheiul Vechi, prima destinație pe care 
avea să o vizităm în Moldova. Cea mai im-
portantă localitate arheologică, situată la 
circa 60 de km distanță de Chișinău. Din 
2007 rezervația naturală din valea râului 
Răut, cu peisajul său impresionant, este 
considerată Patrimoniu Mondial UNESCO. 
Dealul Butuceni, Biserica „Adormirea Mai-
cii Domnului”, precum și mănăstirea din 
peștera lui Bosie ce datează din anul 1675 
sunt doar câteva dintre cele mai mari 
atracții ale țării, care atrag mii de turiști 
și credincioși. Chiar și astăzi, mănăstirea-
peșteră este condusă de un călugăr pust-
nic care își petrece viața în spațiile sterpe 
ale mănăstirii.
Am mers apoi la Mănăstirea Curchi, una 
dintre cele mai cunoscute și cele mai fru-
moase mănăstiri din țară. Lăcașul a fost 
întemeiat între anii 1773-1775 având o 
bogată istorie religioasă. Frumos amena-
jată, cu grădini îngrijite de călugări, mă-
năstirea este construită între două stiluri: 
baroc și ortodox. Atât de multă istorie și 
cultură pentru un weekend grupul nostru 
nu a mai văzut în nici una din călătorii.

Punctul culminant al primei zile a fost vi-
zita la cea mai mare fabrică de vinuri din 
Moldova – Cricova, cu tunelurile sale ce-
lebre de peste 200 km și o capacitate de 
stocare de circa 40 de milioane de sticle. 
O adevărată atracție turistică. Chiar și la 
80 de metri adâncime sunt păstrate vinuri 
de masă la o temperatură constantă de 
numai 10-12 grade Celsius. Cunoscăto-
rii spun ca este „cea mai mare pivniță de 
vinuri din lume”. În turul nostru printre 
subterane, am fost conduși într-o came-
ră de prezentare, unde altădată a fost și 
celebrul cosmonaut rus Iuri Gagarin, care 
era un fan al vinurilor de la Cricova.
Mai târziu, mașinele electrice ne-au făcut 
turul subteranelor de-a dreptul impresi-
onante prin lungimea lor. Am degustat 
vinurile și spumantul, am vizitat încăperi-
le unde se produc acestea, apoi muzeul 
vinăriei unde își păstrează vinul inclusiv 
înalți oficiali străini, precum Merkel sau 
Putin. Desigur, la final am trecut și pe la 
magazinul vinăriei.
A treia zi avea să înceapă mult-așteptata 
vizită la aeroportul din Chișinău. Ca și în 
zilele precedente vremea a fost bună cu 
noi. Orice altceva ar fi fost o catastrofă 
pentru colegul nostru Thomas, care gân-
dise totul în cele mai mici detalii – de la 
primul până la ultimul avion din aeroport.
Aeroportul din Chișinău este abia în mij-
locul fazei de reconstrucție – parcarea 

A fter a few months of plan-
ning, our group of 28 members 
landed at Chișinău airport for 
a weekend trip in Moldova. We 

had already been pleasantly surprised 
on the plane, an Embraer 190, where we 
had been served tasty sandwiches and 
various drinks. Most of the European air-
lines have given up this free service, but 
Air Moldova offers food and drinks even 
for those in the Economy class. Even our 
colleague Gerhard Besau, who flew in 
the Business Class, has declared him-
self excited by the catering and also by 
the friendly behaviour of the flight atten-
dants.
Many of us had not even discussed about 
a trip to Moldova before the meeting with 
Air Moldova team. Our visit to this part of 
the Eastern Europe was supposed to get 
us closer to the old wine culture of Mol-
dova and its picturesque beauty, but we 
had also planned a visit to Chișinău Inter-
national Airport.
Each member of our club was imagining 
this adventure differently. We had visited 

a lot of countries and tourist destinations 
together and therefore we all had big ex-
pectations from Moldova. We wanted to 
see something really surprising.
Our stop in Chișinău started with a spe-
cial dinner and a welcome speech by 
Air Moldova officials. After that pleasant 
evening, it had become clear that the trip 
would be a success. With Swiss punctual-
ity and precision our trip started on the 
second day with Orheiul Vechi, the first 
destination that we visited in Moldova. 
The biggest archaeological site is situated 
around 60 km away from Chișinău. Since 
2007, the nature reserve located in the 
valley of river Răut, with its impressive 
landscapes, is considered part of UNESCO 
World Heritage. Butuceni Hill, “Adormirea 
Maicii Domnului” Church, as well as the 
Bosie Cave monastery dating from 1675 
are only a few of the biggest attractions 
of the country, which bring many tourists 
and worshippers. Even today, the cave 
monastery is run by a hermitic monk who 
spends his life in the barren space of the 
monastery.

Then we visited Curchi Monastery, one 
of the best known and most beautiful 
monasteries of the country. This reli-
gious house was founded between 1773 
and 1775 and has a rich religious his-
tory. Beautifully arranged, with gardens 
tended by monks, the monastery is built 
in two styles: baroque and orthodox. Our 
group has never seen so much history 
and culture in just a weekend in any of 
their trips.
The highlight of the first day was a visit to 
the biggest winery in Moldova – Cricova, 
with its famous over 200 km long tunnels 
and a storage capacity of around 40 mil-
lion bottles. This is a big tourist attrac-
tion. Even at a depth of 80 meters, table 
wines are kept at a constant temperature 
of only 10-12 Celsius. Connoisseurs say 
that this is “the biggest wine cellar in the 
world”. During our subterranean tour, we 
were led to a presentation room, a place 
which was once visited by the famous 
Russian astronaut Yuri Gagarin, who was 
a fan of Cricova wines.
Later, we were given an electric car tour 
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multietajată este deja inaugurată, pista 
urmează să fie modernizată, iar termi-
nalul aeroportuar va fi mult mai încă-
pător. Schimbările erau mai mult decât 
necesare. Doar anul trecut Aeroportul 
Internațional Chișinău a deservit aproxi-
mativ 2 milioane 225 de mii de pasageri. 
În 2014, Chișinăul a înregistrat cea mai 
mare creștere a numărului de pasageri 
din toată Europa, de aproape 35 %.
Terminalul Plecări, recent modernizat, a 
fost revitalizat datorită magazinelor Duty 
Free, cafenelelor și restaurantelor. Toată 
zona inspiră o doză de pozitivism, inclu-
siv datorită instalațiilor luminoase. Ne-am 
distras repede însă, pentru că am pășit în 
zona de îmbarcare, iar de aici nu ne-am 
mai putut opri din admirat și fotografiat.
Aeroportul din Chișinău este unul din 
puținele din Europa de Est care a păs-
trat multe din avioanele rusești din anii 
70, 80 și 90. În alte țări acest au fost date 
la fier vechi, dar la Chișinău acestea au 
fost păstrate în zone rezervate ale aero-
portului, ca mărturii ale istoriei aviației. 
În fiecare an, la 19 septembrie, Moldo-
va sărbătorește „Ziua aviației civilei” cu 
un mare show aerian, la aeroportul din 
Chișinău, iar vizitatorii pot admira și aces-
te modele istorice. Pentru noi a fost o 

ocazie unică să vedem și să „inspectăm” 
două modele clasice, AN-24 și TU-134.
În general, aeroportul din Chișinău este 
considerat unul prietenos, pentru că or-
ganizează în fiecare an sesiuni foto pen-
tru fanii acestui gen de „turism”.
După ce am fotografiat ultima aeronavă 
sovietică, grupul nostru a mulțumit orga-
nizatorilor cu un val de aplauze. Vizita la 

stația pompierilor aeroportuari a încheiat 
programul nostru la aeroport.
Iar când tocmai așteptam să ne luăm ră-
mas bun, am fost surprinși din nou cu un 
ospăț de adio chiar în incinta terminalu-
lui Sosiri.
Directorul Comercial Air Moldova, Vasi-
le Hîncu, ne-a mulțumit pentru vizită și 
ne-a asigurat că toată lumea s-a implicat 
pentru a putea savura această vizită. Ju-
decând după cum am fost primiți, nu am 
pus deloc la îndoială spusele lui.
De la aeroport am ajuns la vinăria Purcari, 
aproape de frontiera cu Ucraina. Cu ju-
mătate de milion de sticle exportate anu-
al, aceasta este una din vinăriile exclusive 
ale țării. Am făcut un tur al pivnițelor și 
am văzut cele mai moderne tehnologii de 
producere a vinului, cu care se Purcari se 
mândrește.
A patra și ultima zi a călătoriei noastre 
ne-am plimbat încă o dată prin centrul 
Chișinăului, după care am mers direct 
la aeroport. Au fost patru zile minuna-
te, nu ne-am imaginat niciunul că va fi 
așa. Ba chiar unii dintre noi aveam îndo-
ieli în privința acestei călătorii. Dar după 
experiența din acest week-end, vă asigur 
că nicăieri nu am fost primiți așa ospitali-
er și fără multe complicații. 

of the impressively long tunnels after 
which we had a wine and sparkling wine 
tasting, we visited the rooms where they 
are produced, and then the winery mu-
seum which includes wine kept by high 
foreign officials, like Angela Merkel and 
Vladimir Putin. Of course, in the end, we 
also visited the winery shop.
The long expected visit to Chișinău Air-
port started on the third day. Like on 
the previous days, we enjoyed nice 
weather. Anything else would have 
been a disaster for our colleague Thom-
as, who had thought everything to the 
smallest details – from the first to the 
last aircraft at the airport.
Chișinău Airport is only halfway into its 
reconstruction phase – the multi-storey 
parking place is already inaugurated, 
the runway is to be upgraded, and the 
airport terminal will be much more spa-
cious. The changes were more than nec-
essary. Only last year, Chișinău Interna-
tional Airport handled around 2,225,000 
passengers. In 2014, Chișinău saw the 
highest rise in the number of passengers 
in Europe, of almost 35 %.
The recently upgraded Departure Ter-
minal, was revived due to its Duty Free 

shops, cafes and restaurants. The whole 
area inspires an air of positivity, which is 
also due to its lightning installations. But 
we were soon distracted from that as we 
stepped into the boarding area, where we 
couldn't stop ourselves admiring and tak-
ing pictures of everything.
Chișinău Airport is one of the few in 
Eastern Europe which has kept many of 
the Russian aircraft of the 70s, 80s and 
90s. In other countries they were sold 
as scrap iron, but in Chișinău they were 
kept in reserved areas of the airport, as 
exhibits, showcasing aviation history. 
Every year, on 19 September, Moldova 
celebrates “Civil Aviation Day” with a big 
air show at Chișinău Airport and visitors 
can also admire these historical aircraft. 
For us it was a unique opportunity to see 
and “inspect” two classical airplanes, AN-
24 and TU-134.
Generally, Chișinău airport is considered 
a friendly one because it organizes photo 
sessions every year for fans of this type 
of tourism.
After we photographed the last airplane, 
our group thanked the organizers with a 
round of applause. The visit at the airport 
fire station closed our airport tour.

And when we were about to say goodbye 
we were surprised by another rich good-
bye meal which was served within the 
precincts of the Arrival terminal.
Air Moldova Chief Commercial Officer, Va-
sile Hîncu, thanked us for the visit and en-
sured us that everybody was committed 
to ensuring that we had enjoyed the visit. 
Judging by the way we were treated, we 
did not question his words.
From the airport we went on to visit Pur-
cari winery, which is close to the Ukrain-
ian border. With half a million exported 
bottles a year, this is one of the exclu-
sive wineries of the country. We took 
a tour of the cellars and saw the latest 
wine making technologies, that Purcari 
takes pride in.
On the fourth and last day of our trip we 
took another walking tour around down-
town Chișinău and then we went straight 
to the airport. We had four wonder-
ful days that none of us had imagined. 
Moreover, some of us had doubts re-
garding this trip. But after this weekend's 
experience, rest assured that we have 
never been welcomed with so much hos-
pitality and so few complications in any 
other place. 

MARTIN DICHLER 
Asociaţia Prietenilor Aeroportului din Viena.

Vienna Airport Friends Association.
www.flughafenfreunde.at
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Nicăieri nu am fost 
primiți așa ospitalier și 
fără multe complicații.

We've never been 
welcomed with so much 
hospitality and so few 

complications.


