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” Back to basics” 

#Satul Colinelor de Aur / Satul Bunicii și Bunelului din Văleni (Eurovision) 

 

 #Inima Rezervației Biosferei UNESCO ”Lunca Prutului de Jos” 

 

#ReDescoperă Lunca Prutului 

 
 
 
 

Credem în oameni bravi și în proiecte frumoase, în comunități puternice și bine ancorate atât în moștenirea istorică, 
precum și în pas cu avansul tehnologic. Suntem nebuni după farmecul aparte al lumii satului românesc autentic de pe 

ambele maluri ale Prutului. 
 

Gustând bucatele savuroase și vinul rubiniu al Sudului Moldovei în mica noastră vinărie de familie, practicând 
turismul de aventură (kayaking, bicycling în / spre Lacul Beleu / Colinele de Aur ale Văleni-ului), pescuitul sportiv în 

iazul complexului, plimbare cu barca, sau doar admirând un foc de tabără sub cerul înstelat și înnoptând într-una din 
cele 4 căsuțe rustice amenajate conform principiului de muzeu în aer liber (living culture),  
Eco-Village Văleni aduce magia nopților de vară ale Luncii Prutului pentru toată familia. 

 

Scăpați de zbuciumul orașului și căutati veșnicia satului; noi am făcut-o deja.  
Vă așteptăm cu mult drag! 

  

http://www.complexvaleni.com/
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Pachetul poate include: 
 

- Eco Village Natural -birdwatching / foto-vânătoare și explorarea Rezervației Biosferei UNESCO Lunca Prutului, 

relaxare prin sporturi de apă și implicarea în agricultura locală (”sărbătoarea culesului la vie”); pescuit sportiv; 

- Eco Village Academic - școli de vară / sesiuni de practică pentru elevi, studenți și profesori; 

- Eco-Village Cultural - Vizită la Muzeul de Istorie si Etno-grafie Valeni, Curtea Tradițional Țărănească ``Casa 

Dorului” și Atelierul de Țesut Covoare Tradiționale ;  

- Nuntă Tradițională în Eco Village - organizarea evenimentelor unice ca odinioară, după toate datinile Luncii; 

- Eco-Village Activ - Vizită cu barca/ kayak-ul / bicicleta pe Lacul Beleu, în inima Rezervaței Biosferei ”Lunca 

Prutului de Jos”  / Podul de lemn / ”Calea Peștelui al domnitorului Petru Rares” ; Vizită cu bicicleta sau echitație 

la Colinele de Aur din Văleni – monument arheologic și geologic al Moldovei / ”Hruba Fecioarelor”;  

- Eco-Village Relax & Spa - Access piscină, tratamente naturiste în ciubure de lemn, jacuzzi cu fitomasaj; 1  

- Eco Village Food & Wine Immersion - Degustarea vinurilor și bucatelor locale specifice Luncii Prutului / Vizitare 

cramei ”Corbu Winery” Văleni +  ”Vinăria din Vale” Slobozia Mare / Servicii de catering / Master-class în 

coacerea pâinii (”posmezi cu brânză de oaie”); 

- Tradiții și obiceiuri în Eco Village - învățarea tradițiilor și obiceiurilor locale: hora, participare în masterclassuri, 

țesut covoare și activități conexe (vopsirea fibrelor de lână, torsul, urzeala, etc.) / Program etno-folcloric 

``Calea sfântă a pâinii`` prezentat de Colectivul etno-folcloric ``Crăiesele`` / Program etno-folcloric - Bunica și 

bunelul din Văleni (Eurovision) ;  

- Eco Village Festival - vizite scurte de 2-3 zile la Festivalului Național ”Floare Dulce de Salcâm” și Beleu BioFest; 

- Eco-Village Meșteșugar - Târg al meșterilor populari cu ateliere de lucru (Masterclass  ”Împletirea coșurilor / olărit”);  

- Eco-Village Corporate – un mix din serviciile de mai sus, personalizate pentru teambuilding-uri și companii. 

 

 
1 Centrul de relaxare si spa (piscina, jacuzzi, sauna, ciubur de lemn si tratament cu ierburi, masaj)  va fi disponibil cu începutul sezonului 2022, preturi individuale 

vor fi anuntate.; 

http://www.complexvaleni.com/
https://www.facebook.com/complexvaleni/videos/333486601170468
https://www.facebook.com/MoldovainFrance/videos/2274406232632438/
https://www.facebook.com/complexvaleni/videos/271304470203468/
https://www.facebook.com/complexvaleni/videos/325951374625159
https://complexvaleni.com/nunta-la-valeni/
https://www.facebook.com/ziuadeazi.md/videos/404456964450241/
https://www.facebook.com/watch/?v=454433183111010
https://www.facebook.com/watch/?v=454433183111010
https://complexvaleni.com/drumul-lui-petru-rares/
https://complexvaleni.com/colinele-de-aur/
http://www.complexvaleni.com/
https://complexvaleni.com/corbu-winery/
https://complexvaleni.com/muzeu/
https://www.facebook.com/VerdeEMoldova/videos/2363670040569359/
https://www.facebook.com/complexvaleni/videos/1727174623966611
https://www.facebook.com/complexvaleni/videos/2517030255252582
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Prețuri individuale: 

Denumire serviciu MDL RON 
Noaptea de cazare în căsuțe-muzeu (living culture)2 3 

                        cameră single, en suite (mic dejun și cină)  
                        cameră double, en suite (mic dejun și cină) 

 cameră famillly (4 loc.), en suite (mic dejun și cină) 

 
1000 MDL /cam. 
1400 MDL /cam. 
700 MDL /pers. 

 
245 RON /cam. 
340 RON /cam. 
170 RON /pers. 

Tur cu kayak-ul pe Lacul Beleu / Prut cu ghid (4h)4:  
Luni-Vineri 

Weekend 

 
350 MDL /pers. 
400 MDL /pers. 

 
85 RON /pers. 
100 RON /pers. 

Excursie cu barcă și ghid  
 Rezervația Biosferei ”Lunca Prutului de Jos” (30 min)  

 

 
220 MDL/ pers. 

 
55 RON/ pers. 

Master-class 5 
”Țesutul covorului tradițional din Lunca Prutului”  

”Împletirea coșurilor de nuiele tradiționale” 

 

 
60 MDL / pers. 

 
15 RON / pers. 

Prânz festiv traditional 6 
Meniu ”Experiența culinară a Luncii Prutului ” 

(felul I, II, desert și vinul casei) 

250 MDL / pers. 60 RON / pers. 

 
Rotișor de porc și foc de tabara  6000 MDL 1500 RON 

 
Program artistic:  

Colectivul Etno-Artistic ”Craiesele din Văleni” (10 artiști) 

Duo-ul ”Vălenașii la dobe” (2 artiști) 

3000 MDL / 
reprezentație 

800 MDL/ 
reprezentație 

750 RON / 
reprezentație 

200 RON/ 
reprezentație 

Degustare de vinuri cu sommelier7 
 3 vinuri, plăcinte şi platou brânzeturi  200 MDL/ pers; 50 RON/ pers. 

Ședință tratament cu plante naturiste în ciubur lemn  

ciubur simplu de 5 pers. 

ciubur cu hidromasaj și tratament cu lumini de 6-8 pers.  

 

1000 MDL 

1500 MDL 

 

250 RON 

370 RON 

Închiriere bicicletă sport  60 MDL / 3h 15 RON/ 3h 

Meniu Nuntă Tradițională, începând cu 600 MDL (150 RON/pers)8 în funcție de meniu, locațiile de 
nuntă sunt gratis.9 

 

 
2  6 camere duble, 2 triple si 5 camere x 4 pers în cadrul agropensiunii si a 4 căsuțe rustice pentru un total de 38+ locuri de cazare, copiii până în 4 ani 
stau gratis, iar copii de la 4-12 ani merg la jumătate de preț. Prețul include de asemeni și accessul la piscină și jacuzzi. Pentru conferințe / grupuri mari 
de persoane până la un total de  80+ locuri sunt disponibile împreună cu pensiunile partenere din Văleni; 
3 Preț aditional pentru prânz – 200 MDL/pers (50 RON) 
4 Eco-Village Valeni dispune de 4 kaiace * 3 locuri, 2 kaiace* 2 locuri, 1 canoie * 3 locuri , total : max 19 pers/tur . Pretul include si taxa de intrare in 
rezervatie. Copii de la 4-12 ani merg la jumătate de preț. 
5 Prețuri valabile pentru grupuri mai mari de 10 persoane. 
6 Prețuri valabile pentru grupuri mai mari de 10 persoane. 
7 Prețuri valabile pentru grupuri mai mari de 10 persoane.  
8 Fără fructe și băuturi. 
9 2 locații disponibile: interior (restaurant amenajat rustic + terasă acoperită, capacitate de 200 pers.) / exterior - ”subt cerul a o mie de stele” (în 

foișorul de lemn al Curții Tradițional Țărănească, capacitate 200 pers.); 

http://www.complexvaleni.com/
https://complexvaleni.com/kaiac-canoe/
https://complexvaleni.com/nunta-la-valeni/
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Trip Văleni jumătate de zi (500 MDL / 120 RON / pers)10 

Perioada Aprilie – Octombrie  
Itinerar  Văleni  
Servicii incluse 

●        Vizitele și deplasările descrise în program; 
●        Prânz tradițional și degustare de vin; 
●        Program artistic; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
10 Preț valabil pentru tururile de 10+ persoane. 
11 Vinul casei oferit la discreție. 

10:00 – 
10:10 

Primirea oaspeților cu pâine și sare în cadrul Muzeului de Istorie si Etnografie Văleni`` ; 

10:10 – 
11:00 

Vizitarea Muzeului de Istorie Văleni și al Atelierului de Țesut Covoare Tradiționale ; 

11:10 – 
12:00 

Deplasarea Grupului la Curtea Tradițional Țărănească ” Casa Dorului” și vizitarea acesteia ; 

 
 
 
12:00 --
13:00  

Prânzul - bucate tradiționale specifice Luncii Prutului11   
● Gustare: Salată (legume de sezon), plăcintă cu brânză de oi  
● Felul I : Zeamă Moldovenească (Pui, tăieței, smântână, ardei) / Borș cu miel și 

ștevie 
● Felul II :  

○ Saramură de Pește (Pește, legume coapte, mămăligă, usturoi) sau 
○ Tocană de Purcel ( Carne de porc/ miel înnăbușită cu legume, 

mămăligă, brânză) 
Desert 

13:00-  
14:00 

Program show de tobe, oferit de Grupul Artistic ”Vălenașii la dobe” + Masterclass – Hora în 7 pași din Lunca 
Prutului; 

http://www.complexvaleni.com/
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Trip Văleni 1 zi full, fără cazare (300 RON / pers)12 

Perioada Aprilie - Octombrie 
Itinerar  Galați - Giurgiulești - Văleni – Slobozia Mare - Galați 
Servicii incluse 

●        Transport cu minibus clasificat pentru curse internațional; 
●        Transport cu barcă mică de 8 / 12 persoane - include echipament de siguranță; 
●        Vizitele și deplasările descrise în program; 
●        Prânz tradițional și degustare de vin; 
●        Ghid de turism însoțitor; 
 

8:00 – 9:00 Plecare din Galați către Portul Internațional Giurgiulești; 

9:00 – 10:00 Excursie cu barca din Portul Giurgiulesti in amontele râul Prut spre Lacul Beleu; 

10:00- 13:00 Observarea păsărilor și foto-vânătoare pe Lacul Beleu, în rezervația naturală a biosferei Prutului 
de Jos pe kayace cu ghid/instructor autorizat; 

13:00- 16:00 Prânz tradițional moldovenesc  și degustare de vin la crama din Văleni; 
Moment muzical ``Vălenașii la dobe”; 

16:00 – 18:00 Explorare culturală - muzee locale și alte obiective turistice cu specific cultural; 

18:00 – 19:30 Întoarcere în Galați; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Preț valabil pentru grupurile de 10+ persoane 

http://www.complexvaleni.com/
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Sejur Văleni TEASER - 1 noapte  cazare / jumătate zi aventură (900 MDL / 220 RON / pers)13
 

Perioada Aprilie - Octombrie 

Itinerar   Văleni – Slobozia Mare – Lacul Beleu 

Servicii incluse 

●        Cazare tradițională după principiul ”living culture” – 4 căsuțe muzeu amenajate să reflecte 4 meserii de bază din 

Lunca Prutului – Casa Olarului, Casa Morarului, Casa Mocanului, Casa Meșteșugarului; 

●        Mic dejun, prânz și cină ; 

●        Access la centrul de piscină și spa; 

Servicii adiționale:  

●        Transport către Lacul Beleu; 

●        Ghid de turism însoțitor; 

●        Transport cu barcă 8 / 12 persoane pe Prut sau vizită pe Lacul Beleu cu kayace - include echipament de siguranță; 

 

Ziua 1, începând cu 16:00 Check -in căsuțe / Explorarea cu biciclete a Colinelor de Aur / Drumul lui Petru Rareș ; 

Ziua 1, începând cu 20:00 Servirea cinei + Degustari de vin în cadrul cramei Corbu Winery ; 

Ziua 2, începând cu 08: 00 Micul dejun ; 

Ziua 2 , începând cu 09:00 Excursie cu kayak-ul / barca pe Lacul Beleu14 sau   

Relaxare / access piscină / jacuzzi; 

Ziua 2, începând cu 12:00 Lunch-ul în cadrul complexului și check-out; 

 

    

 

 

 

 
13 Copiii până în 4 ani stau gratis, iar cei de la 4-12 ani la jumătate de preț.  
14 Pentru excursia cu kayak-ul /barca pe Lacul Beleu se aplică tarifele standard, expuse mai sus. 

http://www.complexvaleni.com/
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Sejur Văleni STANDARD - 2 nopți cazare / 1 zi aventură (2100 MDL / 515 RON / pers.)15
 

Perioada Aprilie - Octombrie 

Itinerar   Văleni – Slobozia Mare – Lacul Beleu 

Servicii incluse 

●        Transport cu barcă 8 / 12 persoane pe Prut sau vizită pe Lacul Beleu cu kayace - include echipament de siguranță; 

●        Vizitele și deplasările descrise în program / Ghid de turism însoțitor; 

●        Cazare tradițională după principiul ”living culture” – 4 căsuțe muzeu , amenajate să reflecte 4 meserii de bază din 

Lunca Prutului – Casa Olarului, Casa Morarului, Casa Mocanului; Casa Meșteșugarului; 

●        Mic dejun, gustare rece pentru drum și cină tradițională în fiecare zi; 

●        Access la centrul de piscină și spa; 

 

Ziua 1, începând cu 16:00 Check - in căsuțe / Explorarea cu biciclete a Colinelor de Aur / Drumul lui Petru Rareș 

Ziua 1, începând cu 20:00 Servirea cinei + Degustari de vin în cadrul cramei Corbu Winery 

Ziua 2, începând cu 08: 00 Micul dejun  

Ziua 2 , începând cu 09:00 Excursie cu kayak-ul sau barca pe Lacul Beleu / râul Prut 

Ziua 2, începând cu 12:00 Lunch-ul în cadrul complexului 

Ziua 2, începând cu 16:00 Vizitare obiective culturale Văleni 

Relaxare / access piscină / jacuzzi 

Ziua 2, începând cu 20:00 Cina  

Ziua 3 - check out Mic dejun & lunch  

Relaxare / access piscină / jacuzzi 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
15 Copiii până în 4 ani merg gratis, iar cei de la 4-12 ani la jumătate de preț. 

http://www.complexvaleni.com/
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Sejur Văleni PLUS - 3 nopți cazare / 2 zile aventură (3000 MDL / 735 RON / pers.)16
 

Perioada Aprilie - Octombrie 

Itinerar   Văleni – Slobozia Mare 

Servicii incluse 

●        Transport cu barcă 8 / 12 persoane pe Prut sau vizită pe Lacul Beleu cu kayace - include echipament de siguranță; 

●        Vizitele și deplasările descrise în program; 

●        Cazare tradițională după principiul ”living culture” – 4 căsuțe muzeu, amenajate să reflecte 4 meserii de bază din 

Lunca Prutului – Casa Olarului, Casa Morarului, Casa Mocanului, Casa Meșteșugarului; 

●        Mic dejun, gustare rece pentru drum și cină tradițională în fiecare zi; 

●        Access muzee / Ghid de turism însoțitor; 

●        Access la centrul de piscină și spa; 
 

 

Ziua 1 – Check in Explorarea Colinelor de Aur pe biciclete; 

Ziua 2 Explorarea Lacului Beleu și a Rezervației Naturale a Biosferei Prutului de Jos pe kayace / barcă; 

 
Ziua 3 

Recreere in cadrul centrului de piscină și spa, etc.;  
 
Explorare culturală - muzee locale și alte obiective turistice cu specific cultural / vizită în crame; 

Ziua 4  - Check out Recreere pescuit sportiv; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
16 Copiii până în 4 ani merg gratis, iar cei de la 4-12 ani la jumătate de preț. 

http://www.complexvaleni.com/
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Sejur Văleni VIP - 4 nopți cazare / 3 zile activități (250 Eur / pers) 

Perioada Aprilie - Octombrie 

Itinerar  Galați - Giurgiulești - Văleni – Galați 

Servicii incluse 

●        Transport cu minibus clasificat pentru curse internaționale; 

●        Transport cu barcă 8 / 12 persoane pe Prut sau vizită pe Lacul Beleu cu kayace - include echipament de siguranță; 

●        Vizitele și deplasările descrise în program; 

●        Cazare tradițională după principiul ”living culture” – 4 căsuțe muzeu, amenajate să reflecte 4 meserii de bază din 

Lunca Prutului – Casa Olarului, Casa Morarului, Casa Mocanului, Casa Meșteșugarului; 

●        Mic dejun, gustare rece pentru drum și cină tradițională în fiecare zi; 

●        Ghid de turism însoțitor; 

●        Access la centrul de piscină si spa; 
●        Access muzee; 

 

Ziua 1 -Check in Întâmpinarea cu pîine și sare la Văleni / Cină festivă + foc de tabără cu program festiv 

Ziua 2 Observarea păsărilor, foto-vânătoare și explorarea Lacului Beleu și a rezervației naturale a biosferei 

Prutului de Jos pe kayace / barcă; 
 

Adventure trip pe Colinele de Aur ale Văleni-ului cu bicicletele.  

Ziua 3 Explorare culturală - muzee locale și alte obiective turistice cu specific cultural;  

Activități de artizanat - învățarea construirii cuiburilor, a fabricării vinului, a obiectelor din lemn, a 
ceramicii, bucătărie, cusut covoare , etc. ; 
 

Degustări de vin și vizită în cramele din Lunca Prutului (Corbu Winery, Vinăria din Vale, Domeniile Pană); 

Ziua 4 Recreere in cadrul centrului de piscină și spa, etc.;  
 
Tratament cu plante naturale în ciubur de lemn / tratament cu lipitori; 

Ziua 5 - Check-out Recreere sportivă - pescuit;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

http://www.complexvaleni.com/
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