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Ucrânia

Bulgária

Moldávia

ROMÊNIA

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
(somente Programa Joias da Romênia 9 dias) 
Bucareste: Radisson 5* / Grand Hotel Continental 5* /  

Sheraton 5* 
Tulcea: Delta 4* - Piatra Neamt: Central Plaza 4* 
Bistrita: Metropolis 5* - Brasov: Aro Palace 5* 

Este Programa Inclui: 
- 8 noites de alojamento com café da manhã em quarto duplo 
nos hotéis previstos 4* e 5* ou similares. 
- Transporte em ônibus com ar condicionado durante todo o 
percurso. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Guia nacional acompanhante de língua espanhola durante o 
circuito. 
- Regime segundo indicado no itinerário: total 7 Almoços (5 almo-
ços incluindo agua mineral sem gás + 1 almoço no barco no Delta 
do Danúbio com menu especifico de peixe (sob demanda, se 
pode pedir menu normal sem peixe), incluindo agua mineral + 1 
almoço típico em Maramures com espetáculo folclórico, bebidas 
alcoólicas incluídas + 1 jantar em Brasov + 1 jantar com bebidas 
incluídas no restaurante-cervejaria “Caru cu Bere de Bucareste”. 
 - Visitas/Excursões segundo indicado no itinerário (as visitas 
locais se realizam com guia nacional acompanhante do 
grupo): Breve panorâmica de Bucareste o dia de chegada, 
Excursão de barco pelo Delta do Danúbio, parada no Mauso-
léu de Marasesti, visita dos Mosteiros da Moldávia (incluídos 
Voronet, Moldovita, Sucevita), ateliês de Cerâmica de Margi-
nea, hotel/Castelo de Drácula; igrejas de madeira de Maramu-
res – Bogdan Voda, Rozavlea, complexo monástico de Birsa-
na, Cemitério alegre; Sighisoara, incluído Museu de História 
de Sighisoara na Torre do Relógio, Sibiu –incl. as igrejas evan-
gêlicas, católica e a Catedral Ortodoxa da Transilvânia; Bran – 
Castelo de Bran; Brasov – incl. A igreja preta (só o exterior) a 
Primeira Escola da Romênia com a Igreja São Nicolas; Sinaia – 
Palácio Real de Peles e Monastério de Sinaia; Visita de Buca-
reste – incl. a Ex-Residência do ditador comunista Nicolae 
Ceaucescu e o Patriarcado da igreja Ortodoxa Romena. 

 - Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 
Abril: 27 - Maio: 4, 11, 18 e 25 - Junho: 1, 8, 15, 22 e 29 

Julho: 6, 13, 20 e 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 

Setembro: 7, 14, 21 e 28 - Outubro: 5 e 12 

Temporada Media     Temporada Alta     Temporada Extra

   Romênia

CASTELO DE PELES - SINAIA

Dia 1º Bucareste 
• Sábado 
Chegada ao aeroporto de Bucareste 
e traslado ao hotel. Alojamento. 

Dia 2º Bucareste/Tulcea/ 
Cruzeiro Delta Do Danubio/Tulcea 
• Domingo • Café da manhã + almoço. 
Saída para o Delta do Danúbio. Che-
gada a Tulcea e embarque em um 
cruzeiro no qual navegaremos pela 
área protegida do Delta do Danúbio, 
a terra mais jovem da Europa, que 
abriga mais de 1200 variedades de 
plantas, 300 espécies de aves e 45 
espécies de peixes de água doce, 
todos em seus numerosos lagos e 
pântanos. Nos arredores de Tulcea, o 
Danúbio é dividido em três braços, 
antes de desembocar no mar Negro: 
Chilia, o ponto mais setentrional, o 
central Sulina, continuamente draga-
da para permitir a navegação do Rio 
Danúbio e o mais antigo Sfantu Ghe-

orghe. Almoço a bordo. Desembar-

que e alojamento em Tulcea. 

Dia 3º Tulcea/Bacau/Piatra Neamt 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 

Saída em direção à província histórica 

da Moldávia. Breve parada no mau-
soléu de Marasesti, dedicado aos 
mártires da Primeira Guerra Mundial. 

Almoço em rota. Chegada a Piatra 
Neamt, uma cidade que, devido à 
sua beleza e sua posição no distrito 

de Neamt, também é chamada de 

"Perla Moldovei" (a pérola da Mol-

dávia). Visita panorâmica da cidade: 
No seu curso, você pode admirar o Tri-

bunal Real com a Praça da Liberdade, 

a Igreja de São João e a Praça de Este-

vam o Grande. Subida em Teleférico 

até o topo da montanha de Cozla, de 

onde você pode admirar a vista pano-

râmica da cidade de Piatra Neamt, 

oferecendo vistas dos arredores. 

Dia 4º Piatra Neamt/ 
Monastérios de Moldavia/ 
Bucovina/Bistrita 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída em direção à região da Mol-
dávia, o paraíso da arte bizantina. 
Chegada a Bucovina, região da Mol-
dávia. Bucovina é ainda mais conhe-
cida por seus mosteiros dos séculos 
XV a XVI. Visitas guiadas para os 
mosteiros de Bucovina, patrimônio 
da humanidade. Começaremos com 
a visita do Mosteiro de Voronet con-
siderado "A Capela Sistina do Orien-
te", a joia da Bucovina, pelos famo-
sos afrescos que decoram o exterior 
da igreja, o mais famoso dos quais é 
"O Juízo Final". Na continuação 
seguiremos o caminho por Moldávia 
em direção as oficinas de cerâmica 
negra da aldeia de Marginea. Segui-
mos depois com o Mosteiro de Suce-
vita, conhecido por seu grande qua-
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HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 6 ALMOÇOS, 2 JANTARES e  
17 VISITAS + CRUZEIRO DELTA DANUBIO

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

PRAÇA GRANDE - SIBIU

MOSTEIRO SUCEVITA - BUCOVINA
▲

Delta do 
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●
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Clasificação dos hotéis de acordo com os regulamentos 
nacionais do país. 

- Durante congressos e/ou eventos especiais nos reserva-
mos o direito de oferecer alojamentos em hotéis alterna-
tivos na cidade indicada ou nos arredores.

Sinaia●

Brasov●

Bran
●

Sibiu ●

9 dias 
(8 noites de hotel) 

1.079€ 
1.241USD

desde

●

Bucareste
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CASTELO DE BRAN
Preços por pessoa (em euros)

Base quarto duplo, mínimo 40 pessoas .......................... 1.079 

Base quarto duplo, mínimo 30 pessoas .......................... 1.129 

Base quarto duplo, mínimo 20 pessoas .......................... 1.255 

Supl. quarto individual....................................................................... 279

Por Temporada Media ............................................................................................. 30 
Por Temporada Alta................................................................................................. 55 
Por Temporada Extra ............................................................................................... 80 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 

Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar

dro “A Escada das Virtudes” e suas impo-
nentes muralhas. As paredes da igreja, 
tanto fora como por dentro, são cobertas 
de afrescos que retratam cenas do Antigo 
e Novo Testamento, feitas em 1601. Suce-
vita era uma residência principesca, bem 
como um mosteiro fortificado dedicado à 
produção de manuscritos e livros impres-
sos.  Almoço na Pousada de Bucovina com 
refeições tradicionais da província. Vamos 
continuar com o Mosteiro de Moldovita, 
1532, rodeado de fortificações e pintado 
externamente. Os afrescos exteriores 
aumentam a pegada de Moldávia para 
obter o realismo das cenas da vida diária, 
a humanização dos personagens. Seguire-
mos na parte da tarde cruzando o famoso 
Passo de Borgo do romance "Drácula", 
de autoria do irlandês Bram Stoker. Breve 
parada no hotel Castelo do Drácula. Con-
tinuação para Bistrita. Alojamento 

Dia 5º Bistrita/Maramures/Bistrita 
(Excursão Dia Completo a Maramures) 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída em direção à maravilhosa região de 
Maramures. Símbolo de autenticidade 
preservada através dos séculos, sendo a 
alma do povo típico romeno, com casas, 
portas e igrejas de madeira, pertencentes 
ao Património da Humanidade da UNES-
CO e onde o tempo transcorre de acordo 
com os ritmos de uma época passada. 
Começaremos a descobrir esse tesouro 
com a Igreja de Bogdan Voda, cujos 
afrescos são de tradição bizantina e outros 
barrocos cuja pintura é Patrimônio da 
Humanidade. Continuaremos com a Igre-
ja de madeira de Rozavlea, muito inte-
ressante pela riqueza de suas pinturas do 

século XVIII. Seguiremos caminho até o 
povoado de Sapanta, muito perto da 
fronteira com a Ucrânia. Visita do Cemi-
tério Alegre de Sapanta, criado pelo artis-
ta local Ion Stan Patras. Almoço típico 
(bebidas incluídas) da região com espetá-
culo folclórico com danças e canções típi-
cas de Maramures. À tarde, continuare-
mos com a visita do Complexo Monacal 
do Mosteiro de Birsana, um verdadeiro 
santuário da ortodoxia romena no meio da 
natureza. Chegada a Bistrita. Alojamento. 

Dia 6º Bistrita/Sighisoara/Brasov 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Sighisoara, cidade localizada 
no centro da Transilvânia. A cidade remon-
ta em grande parte ao século XIV, quando 
foi ampliada e reforçada, após a destrui-
ção dos tártaros em 1241. Foram conser-
vadas 9 das 14 torres originais: a torre dos 
ferreiros, a torre dos sapateiros, a torre dos 
açougueiros, a dos alfaiates, a torre dos 
curtidores, a torre dos caldeirões, etc. O 
monumento mais bonito e conhecido é a 
Torre do Relógio, símbolo da cidade, que 
foi construída nos séculos XIII-XIV e até 
1556 foi sede da Câmara Municipal. Visi-
ta do Museu de História localizado na 
antiga Torre do Relógio. Almoço em res-
taurante. À tarde, continuação a Brasov e 
visita guiada a uma das cidades medievais 
mais fascinantes da Romênia, admirando 
o distrito de Schei com a Igreja Negra 
(Biserica Neagra), a igreja de São Nicolás, a 
Primeira Escola Romena (século XV) e as 
antigas fortificações da cidade com os 
bastiões dos grêmios dos artesãos. Jantar 
e alojamento.

Dia 7º Brasov/Bran/Sibiu/Brasov 
(Excursão Dia Completo) 
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Saída para Bran, onde visitaremos o 
famoso castelo medieval conhecido com 
o Castelo de Drácula, um dos mais pito-
rescos da Romênia, construído no século 
XIII pelo cavaleiro teutônico Dietrich e res-
taurado em épocas sucessivas. A partir de 
1920, o Castelo de Bran é convertido na 
residência dos reis da Romênia. Continua-
ção em direção a Sibiu, Capital Cultural 
Europeia em 2007. Almoço em restauran-
te e visita guiada do centro antigo da 
capital europeia, conhecido em sua época 
pelo seu sistema de fortaleza considerado 
o maior na Transilvânia com mais de 7 km 
de muralhas, dos quais hoje são mantidos 
importantes vestígios. Poderemos admirar 
a Praça Grande com a peculiaridade da 
cidade - os telhados com "olhos que te 
seguem", a Praça Pequena com a Ponte 
das Mentiras e a impressionante igreja 
evangélica gótica do século XIV. No final, 
regresso a Brasov. Alojamento. Jantar 
opcional com espetáculo de Opera e músi-
ca clássica (tem que haver um mínimo de 
25 participantes). 

Dia 8º Brasov/Sinaia/Bucareste 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Sinaia, chamada a Pérola dos 
Cárpatos, a mais conhecida cidade mon-
tanhosa na Romênia. Visita do Castelo 
Peles, antiga residência real, construído 
no final do século XIX no estilo neogótico 
típico dos castelos da Baviera. O interior 
do Castelo Peles inclui 160 habitações, 
acondicionadas e decoradas de todas as 
formas possíveis, prevalecendo as decora-

ções em madeira. Visita do Mosteiro de 
Sinaia, fundado em 1695 por Miguel Can-
tacuzino, grande dignitário romeno ao 
regressar de uma viagem à Terra Santa (a 
estação de Sinaia leva o nome do Monte 
Sinai). Continuação em direção a Bucares-
te. Almoço e visita do Palácio da Prima-
vera, que foi residência do antigo ditador 
Nicolae Ceausescu. Aparentemente, é 
uma mansão de quase 3000 m2, mas na 
realidade o interior é um labirinto, sendo 
dividido em 80 espaçosos e elegantes 
quartos, jardins exóticos, adega, piscina, 
spa, salões de beleza e vestíbulos impres-
sionantes. A arquitetura do palácio é com-
plementada por uma paisagem criada pelo 
arquiteto Robert Woll (também sendo o 
principal designer dos móveis que deco-
ram a residência) e do engenheiro de pai-
sagístico Teodosiu. Admiraremos as gran-
des avenidas da capital da Roménia, o 
Arco do Triunfo, o Ateneu Romeno, a 
Praça da Revolução, a Praça da Universida-
de, visitando a parte antiga com o 
Patriarcado (centro espiritual de Igreja 
Ortodoxa romena) e admirando e Igreja 
Stavropoleos, considerada uma obra 
prima da arquitetura romena construída 
em 1724. Jantar de despedida no conheci-
do restaurante-cervejaria Caru Cu Bere: 
“O Carro com Cerveja” (bebidas incluídas: 
um copo de vinho branco / tinto ou uma 
cerveja ou um refrigerante e chá ou café). 
Alojamento. 

Dia 9º Bucareste 
•  Domingo • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto.

Romênia: Transilvânia 
Medieval e Cárpatos 

(Tour Regular) 
8D/7n desde 915 €

Dia 1º Bucareste (Chegada. Jantar não incluído) 

Dia 2º Bucareste/Sibiu (Mosteiro Cozia) (M.P.) 

Dia 3º Sibiu/Cluj Napoca (Alba Iulia) (M.P.) 

Dia 4º Cluj Napoca/Targu Mures (Turda Mina de Sal) (M.P.) 

Dia 5ª Targu Mures/Brasov (Biertan - Sighisoara) (M.P.) 

Dia 6º Brasov (Prejmer - Bran) (M.P.) 

Dia 7º Brasov/Bucareste (Sinaia Castelo Peles - Visita Bucareste) (M.P.) 

Dia 8º Bucareste (Café da manhã. Saída) 

Consultar itinerário detalhado

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) (Consultar outras datas de saída) 

Junho: 22  Julho: 6 e 20 - Agosto: 3, 17 e 31 - Setembro: 14 

Temporada Alta • Temporada Extra

Em quarto duplo - Hotéis Categoria 4* ................................. 915 

Suplemento quarto individual ................................................ 290 

Suplementos 

Por Temporada Alta..................................................................................... 35  
Por Temporada Extra ................................................................................... 60

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas) desde

Cód. 03400R


