
200 Países Mediterrâneos, Romênia e Bulgária

A partir de 825 €

+
8-22

7, 11, 14 e 19 Dias
Visitando:  Bucareste / Sighisoara / Sibiel / Sibiu / Castelo de Bran / Brasov / Castelo de Peles / Veliko Tarnovo / Etara / 

Kazanlak / Plovdiv / Sófia / Mosteiro de Rila / Istambul / Capadócia / Konya / Pamukkale / Éfeso / Kusadasi 
/ Zona de Esmirna / Bursa

Romênia, Bulgária e Turquia

Dia 1º (Seg): Bucareste 
Chegada ao aeroporto internacional de Oto-
peni. Traslado ao hotel e acomodação. Tempo 
livre para um primeiro contato com a capital da 
Romênia. 

Dia 2º (Ter): Bucareste / Sighisoara 
(320 km) 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da 
cidade cujo nome significa “a cidade da alegria” 
onde conheceremos a zona antiga com a Velha 
Corte, fundada por Vlad Tepes “O Imperador”, 
também passearemos por seus numerosos bule-
vares e jardins, o Patriarcado, o Parlamento, suas 
igrejas e visita do Museu do Pueblo ao ar livre. 
Almoço em restaurante local. Posteriormente 
saída até Sighisoara. Chegada e acomodação 
no hotel. 

Dia 3º (Qua): Sighisoara 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cida-
dela (Patrimônio da UNESCO), originalmente 
cidade romana, hoje em dia uma das mais 
importantes cidades medievais do mundo, 
no alto da colina se destaca a cidadela amu-
ralhada, suas portas e passagens secretas, a 
Torre do Relógio do século XIV e a casa onde 
nasceu o príncipe Vlad Tepes - O Imperador. 
Almoço em restaurante local. Pela tarde saída 
em excursão à Biertan onde sobre uma colina 
que domina os arredores encontra-se uma 
igreja fortificada do século XVI (Patrimônio 
da UNESCO) de estilo gótico e cujo interior 
podemos admirar esculturas de madeira, pin-
turas e pedras timbales. Regresso à Sighisoara. 
Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qui): Sighisoara / Sibiel / Sibiu 
(190 km) 
Café da manhã no hotel. Saída até Sibiu - escol-
hida como Capital Européia da Cultura em 2007, 
em rota parada em Sibiel (povoado há 25Km de 
Sibiu), visita do museu das coleções de ícones 
em vidros. Almoço campestre em casa rural. 
Pela tarde visita da cidade de Sibiu, com a Praça 

Maior, Praça Menor e as catedrais Ortodoxas, 
Evangélica e Católica. Acomodação no hotel. 

Dia 5º (Sex): Sibiu / Castelo De Bran / 
Brasov (220 km) 
Café da manhã no hotel. Saída até Brasov, vi-
sitando em rota o Castelo de Bran, famoso no 
mundo como Castelo do Drácula graças aos 
cineastas americanos, almoço em restaurante 
local, chegada à Brasov, pitoresca e tradicional 
cidade que recorda com orgulho por ter sido a 
capital da Transilvânia, visita da Igreja Negra e 
o centro antigo (Scheii Brasovului). Acomodação 
no hotel. 

Dia 6º (Sáb): Brasov / Castelo de Peles / 
Bucareste (250 km) 
Café da manhã no hotel. Saída para visitar o 
Castelo de Peles, antiga residência de verão 
da família real da Romênia, construído no sé-
culo XIX pelo primeiro rei da Romênia: Carol I. 
Continuação do passeio até Bucareste. Almoço 
em restaurante local. Tarde livre. Jantar de des-
pedida em restaurante local. Acomodação no 
hotel.

Dia 7º (Dom): Bucareste / Veliko Tarnovo 
(192 km) 
Café da manhã no hotel e saída até a fronteira 
com a Bulgária para chegar à Veliko Tarnovo, a 
Capital do Império. Almoço. Pela tarde visita pa-
norâmica da cidade passando por suas muralhas 
(vista exterior). Acomodação no hotel. 

Para os passageiros terminando em Bucareste 
(tour de 7 dias) 

Dia 7º (Dom): Bucareste 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h. 

Dia 8º (Seg): Veliko Tarnovo / Tryavna / 
Etara / Kazanlak / Plovdiv (221 km) 
Café da manhã e saída até Tryavna considerada 
a cidade museu. Visita da cidade incluindo os 
museus de Shkoloto e Daskalova Kashta. Conti-
nuação à Etara, com suas casas brancas e varan-
das. Nela encontra-se o Museu Etnográfico ao ar 
livre. Almoço. Visita da Igreja Memorial Russa de 
Shipka. Continuação à Kazanlak, capital do Vale 
das Rosas e o centro da indústria de essência das 
rosas, um importante ingrediente dos perfumes. 
Visita ao Museu da Rosa e a réplica da tumba 
Tracia. Continuação até Plovdiv. Chegada e aco-
modação no hotel. 

Dia 9º (Ter): Plovdiv / Sófia (154 km) 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. Ao 
passearmos por suas ruas de paralelepípedos 
contemplaremos as ruínas romanas, pitorescas 
casas medievais e edifícios do século XVII com 
seus telhados que quase tocam os prédios em 
frente. Almoço no bairro antigo. Continuação até 
Sófia. Chegada e acomodação no hotel. 

Dia 10º (Qua): Sófia / Mosteiro de Rila 
/ Sófia
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade 
passando pela Catedral de Alexander Nevski, 
a rotunda de São Jorge do século IV, a Igreja 
de Santa Sófia, a Igreja russa de São Nicolau. 
Na continuação saída até a Montanha de Rila, 
situada há 200Km. Visita do Mosteiro de Rila, 
Patrimônio da Humanidade e grande centro da 
cultura cristã ortodoxa, emblemática por toda 
região dos Balcãs. Almoço. Regresso à Sófia, a 
capital da Bulgária, da qual dizem que se cresce 
e nunca envelhece. Acomodação no hotel. 

Dia 11º (Qui): Sófia / Istambul 
Café da manhã e na hora prevista traslado ao ae-
roporto para sair em voo até Istambul. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação no hotel. 

Para os passageiros terminando em Sófia (tour 
de 11 dias) 

Dia 11º (Qui): Sófia 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

Dia 12º (Sex): Istambul 
Café da manhã e dia livre para desfrutar desta 
cidade ou realizar uma visita opcional à Mesquita 
Nova, o Bazar das Especiarias, Palácio de Beyler-
beyi e continuar com um cruzeiro pelo Bósforo. 
Acomodação no hotel. 

Dia 13º (Sáb): Istambul 
Café da manhã. Visita panorâmica pelo Chifre 
de Ouro com parada na colina Pierre Loti. Vi-
sita da Mesquita Nova e o Bazar Egípcio das 
especiarias. Almoço e continuação das visitas 
à Mesquita Azul, Palácio Topkapi e hipódromo. 
Acomodação no hotel. 

Para os passageiros terminando em Istambul 
(tour de 14 dias)

Dia 14º (Dom): Istambul 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Para os passageiros fazem o tour completo (Tour 
de 19 dias)

Dia 13º (Sáb): Istambul / Capadócia 
Café da manhã e tempo livre até a hora opor-
tuna para o traslado até o aeroporto. Saída em 
voo regular até à Capadócia. Chegada, jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 14º (Dom): Capadócia 
Café da manhã e visita da fantástica região, 
sua fascinante e original paisagem formada por 
lavas dos vulcões Erciyes e Hasan há cerca de 
3 milhões de anos. Saída para visitar os nume-
rosos mosteiros e capelas do Vale de Göreme, 
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apartamento Duplo
Sup. Apto.

Indiv.
Sup. 4 Jantares

(Dias 3 ao 6 do Tour)
Tour 7 Dias:

Romênia
(Dia 01 ao 07 do Tour)

Iti MD505

Categ. Primera 825 270 100

€ Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apto. Duplo
Sup. Apto.

Indiv.
Sup. 8 Jantares

(Dias 3 ao 6 e 8 ao 11 do Tour)
Tour de 11 Dias 

Romênia / Bulgária
(Dia 01 ao 11 do Tour)

Iti MD506

Categ. Primera 1.660 370 210

€

Tour Categ. Apartamento
Duplo

Sup.
Apto. Indiv.

Sup. 8 Jantares
(Dias 3 ao 06  e 08  ao 

11 do Tour)

Tour de 14 Dias 
Romênia / Bulgária E 
somente Istambul Dia 

01 ao 14 do Tour 
Iti MD507

A 4* 2.325 525 210

B 4* Superior 2.375 550 210

C 5* 2.450 650 210

Tour Categ. Apto.Duplo
Sup. Apto.

Indiv.
Sup. 8 Jantares

(Dias 2 ao 6 e 8 ao 11 do Tour)

Tour de 19 Tour 
Completo

(Dia 01 ao 19 do Tour)
Iti MD508

A 4* 2.825 790 210

B 4* Superior 2.895 850 210

C 5* 3.025 975 210

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto
• Acomodação e café da manhã nos hotéis durante todo o roteiro em apartamento duplo.
• 5 almoços e 1 jantar em restaurantes (sem bebidas) no tour de 7 dias.
• 9 almoços e 1 jantar em restaurantes (sem bebidas) no tour de 11 dias.
• 10 almoços e 1 jantar em restaurantes (sem bebidas) no tour de 14 dias.
• 14 almoços, 1 jantar em restaurante e 4 jantares em hotéis (sem bebidas) no tour de 19 dias.
• Transporte em ônibus ou mini-ônibus climatizado durante todo o roteiro.
• Guia em espanhol durante todo o tour pela Romênia, Bulgária e outro na Turquia. 
• Passagem de avião no trajeto Sofia/Istambul/ e Istambul/Capadócia no tour de 19 dias.
• Passagem de avião no trajeto Sofia/Istambul no tour de 14 dias.
• Visitas e excursões com entradas incluídas nos lugares mencionados.
• Seguro Viagem Mapaplus.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. “A” 4*
na Turquia

Cat. “B” 4* superior
na Turquia

Cat. “C” 5* superior
na Turquia

Istambul Grand Yavuz / Antik Hotel 4* Zúrich / Holiday Inn Old City 4* Sup Crowne Plaza Old City / Barcelo Eresin 5*
Capadócia Gold Yildirim 4* Gold Yildirim 4* Avrasya / Ramada Capadócia 5*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4* Tripolis / Ninova 4* Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Kusadasi Marina / Royal Palace 4* Marina / Royal Palace 4* Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*

Cidade Cat. Primera

Bucareste Golden Tulip Victoria / Golden Times 4*

Sighisoara Central Park / Cavaler 4*

Sibiu Continental Forum / Ramada Sibiu 4*

Brasov Ramada 4*/ Cubix

Veliko Grand Yantra / Interhotel Veliko / Bolyarski 4*

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontium/ San Petersburgo 4*

Sofia Ramada Sofia Princess/ Novotel Sofia 4*/Rodina

Hotéis previstos ou similares

escavadas em rochas e decoradas com frescor. 
Continuaremos com a visita dos Vales de Av-
cilar e Güvercinlik, os quais possuem uma pai-
sagem espetacular das “Chimeneas de Hadas” 
e o povoado de Uçhisar, com sua paisagem 
e fortaleza de época, escavada em rocha. Al-
moço. Pela tarde visita da cidade subterrânea 
de Özkonak ou Kaymakli, construídas pelas co-
munidades cristãs para se proteger dos ataques 
árabes. A visita da Capadócia também nos dá 
a oportunidade de conhecer uma típica oficina 
de tapetes e pedras (ônix e turquesa). Jantar e 
acomodação no hotel. (Durante sua estadia na 
Capadócia teremos a oportunidade de partici-
par de um espetáculo de bailes folclóricos em 
uma típica caverna com bebidas regionais ilimi-
tadas e uma excursão em um balão aerostático 
ao amanhecer). 

Dia 15º (Seg): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale (653 km) 
Café da manhã e saída até Konya, em rota visita 
de Kervansaray (típica pousada medieval). Visita 
do Mosteiro dos Derviches Dançantes, fundado 
por Mevlana. Almoço. Continuação à Pamukkale, 
maravilha natural da gigantesca catarata branca, 
estalactite e piscinas naturais procedentes de 
fontes termais. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 16º (Ter): Pamukkale / Éfeso / Kusa-
dasi / Zona De Esmirna (300 km) 
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas calcárias petrificadas que são 
formadas por causa da cal da água que emana 
da zona. Visita de Hierápolis, possui uma ne-
crópoles com mais de 150 mil tumbas. Almoço. 
Saída até Éfeso, a capital da Ásia Menor na 
época romana. Visita dos vestígios arqueológi-
cos, onde destacam-se o templo de Adriano e a 
biblioteca de Celso. Teremos a possibilidade de 

visitar um típico centro de produção de peles. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 17º (Qua): Zona de Esmirna / Bursa / 
Istambul (501 km) 
Café da manhã e saída até Bursa, primeira capital 
do Império Otomano. Visita do Mausoléu e a Mes-
quita Verde e a Grande Mesquita. Almoço. Pela 
tarde saída até Istambul cruzando em ferry o mar 
de Mármara. Acomodação no hotel de Istambul. 

Dia 18º (Qui): Istambul 
Café da manhã e saída para visitar a parte antiga 
da cidade onde estão concentrados os monu-
mentos mais destacados otomanos e bizantinos. 
Começaremos com a visita da Cisterna Basílica, 
que era o maior depósito de água do Império 
Bizantino construído no século VI, depois vere-
mos o famoso templo de Santa Sófia. Foi o maior 
santuário do mundo até o século XVII, construído 
pelo Imperador Justiniano durante o século VI. 
Depois da visita seguiremos ao Palácio de To-
pkap, o famoso recinto gigantesco desde onde 
foi dirigido todo o Império Otomano durante 
quase 400 anos. Almoço. Na continuação, vere-
mos o Hipódromo romano onde destacam-se os 
obeliscos da Serpente, do Teodosio e o Egípcio. 
Terminaremos nossa  excursão com a visita da 
famosa Mesquita Azul, a única do mundo com 6 
mirantes. Nossos guias lhe acompanharão até o 
Grande Bazar. Acomodação no hotel. 

Dia 19º (Sex): Istambul 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h. 

NOTAS IMPORTANTES 
• No caso de ser menos de 6 pessoas, o traslado de Bucareste (Romênia) à Veliko Tarnovo (Bulgária) no dia 8º do 

tour será em trem, sendo neste dia em regime de acomodação e café da manhã sem incluir o almoço. 
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas). 
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• O itinerário poderá ser realizado ao inverso.
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*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais


