
Conceptul organizării  
Sărbătorii vinului tînăr  

«Tulburel' 2016»,
7-9 octombrie 2016Moto-ul Festivalului: «Vinurile Moldovei încep cu Tulburel»



Obiectivele şi sarcinile Festivalului:

➢A adera la valorile promovate de festivalurile vinului tînăr din ţările cu tradiţii 
vinicole din lume, precum Cehia, Franța, Georgia, Italia, Kazahstan, Spania, 
Ukraina)

➢Extinderea Sărbătorii Naţionale a Vinului;

➢Menţinerea şi consolidarea prestigiului producţiei vinicole din Moldova;

➢Promovarea culturii de consum a vinului;

➢Crearea unei sărbători în stil naţional, cu dispoziţie şi colorit deosebit.



Oaspeţii şi participanţii Festivalului:

Locuitorii Chişinăului şi ai republicii;

Turişti de peste hotare;

Producători de vinuri;

Întreprinderi din domeniul alimentaţiei publice (restaurante, cafenele, baruri);

Meşteri populari, artişti plastici, sculptori etc.;

Colective artistice de amatori, artişti profesionişti.



Organizarea teritoriului:

Degustarea vinului 
tînăr şi bucatelor  
naţionale — Food 
zone;

Spaţiu pentru 
concerte — Fun 
zone;

Suvenire, obiecte de 
artizanat — Hand 
made zone;

Spaţii pentru pozări 
— Foto zone.



Food zone

Spaţiul din pavilionul nr.3 şi de sub arcadă va fi destinat 
locurilor pentru degustarea vinurilor şi bucatelor, propuse la 
 «Tulburel' 2016». Toţi doritorii de a se odihni împreună cu 
familia sau prietenii vor beneficia de condiţii optime, într-o  

ambianţa plăcută şi comodă. 

Pe perimetrul Food zone vor fi amplasate construcţii 
modulare, unde vor fi comercializate vinuri, bucate la 
grătar, tradiţionale, plăcinte, produse de patiserie etc.  



Fun zone

Se preconizează evoluarea colectivelor:

Fanfara «Ciocîrlia»,

Taraful haiducilor,

«Mahala Rai Banda»,

Orchestra fraţilor Advahov,

Orchestra «Fluieraş»,

Orchestra naţională «Lăutarii»



Hand made zone

În cadrul sărbătorii se planifică o expoziţie de obiecte 
confecţionate de meşteri populari şi artişti plastici. 

Vizitatorii locali şi străini vor avea ocazia să procure 
suvenire, obiecte hand made şi de artizanat. 



Foto zone

Se preconizează cîteva secţiuni foto pentru 
vizitatori. La amenajarea acestor zone vor fi 

folosite elemente de tipul «Casa Mare», ograda 
ţărănească, folclor naţional. Toţi doritorii vor 

putea face diverse poze, singuri sau împreună cu 
familia, prieteni, colegi etc.  



Toţi vizitatorii vor avea parte de emoţii de neuitat!
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