
182 Países Mediterrâneos, Romênia e Bulgária

A partir de 995€
+

10-16

9 e 13 Dias
Visitando:   Bucarestee / Piatra Neamt / Mosteiro de Bucovina / Gura Humorului / Sighisoara / Biertan / Sibiu / Castelo de 

Bran / Brasov / Castelo de Peles / Veliko Tarnovo / Etara / Kazanlak (Vale das Rosas) / Plovdiv / Sófia / Mosteiro 
de Rila

Romênia e Bulgária Medievais

Dia 1º (Sáb): Bucareste 
Chegada ao aeroporto de Bucareste (Otopeni) e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 2º (Dom): Bucareste / Piatra Neamt 
(350 km) 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da 
cidade cujo nome significa “cidade da alegria” e 
onde conheceremos a zona antiga como a Corte 
Velha, fundada por Vlad Tepes “O Imperador”, 
também passaremos por seus numerosos bule-
vares e jardins, o Patriarcado, o Parlamento, suas 
igrejas e visita do Museu do Povo ao ar livre com 
entrada. Almoço em restaurante local. Pela tarde 
saída até Piatra Neamt via Focsani e Bacau, che-
gada a antiga capital da Moldavia Piatra Neamt. 
Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Seg): Piatra Neamt / Mosteiro de 
Bucovina / Gura Humorului (260 km) 
Café da manhã no hotel e saída até Gura Hu-
morului. Dia inteiro dedicado a visita do Mos-
teiro de Bucovina (Patrimônio da UNESCO) com 
afrescos pintados em seus exteriores - uma Bíblia 
com imagens vívidas. No caminho visitaremos o 
Mosteiro de Agapia, do século XVI, estilo bizan-
tino combinado com neoclássico e arte romena, 
decorada pelo famoso pintor romeno Nicolae 
Grigorescu entre 1858 e 1860 e ocupada hoje 

por freiras ortodoxas, em seguida serão visitados 
mosteiros de Bucovina: Sucevita: Cidadela em 
pedra sólida do século 16 com a Igreja da Res-
surreição, cujas pinturas exteriores estão entre 
as melhores preservadas e Voronet: Conhecida 
como a Capela Sistina do Oriente, cujas pintu-
ras são projetadas sobre um fundo azul contido 
nos catálogos Internacionais. Almoço em rota e 
continuação para Gura Humorului. Chegada e 
acomodação.

Dia 4º (Ter): Gura Humorului / Bristita / 
Sighisoara (320 km) 
Café da manhã no hotel. Saída até Sighisoara 
passando por Paso Borgo onde o romancista 
irlandês Bram Stocker colocou o castelo do cé-
lebre vampiro “Drácula” em sua novela, Bistrita 
ponto de partida na mesma novela, passeio a 
pé pelo centro da cidade. Almoço em rota em 
restaurante local. Continuação à Sighisoara. Che-
gada e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Qua): Sighisoara 
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidadela 
(Patrimônio da UNESCO), originalmente cidade 
romana, hoje em dia uma das mais importantes 
cidades medievais do mundo, no alto da colina 
destaca-se a cidadela amuralhada, suas portas e 
passagens secretas, a Torre do Relógio do século 

XIV e a casa onde nasceu o príncipe Vlad Tepes - 
O Empalador. 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 po-
demos admirar esculturas de madeira, pinturas 
e pedras tumbais. Regresso à Sighisoara. Aco-
modação no hotel. 

Dia 6º (Qui): Sighisoara / Sibiel / Sibiu 
(190 km) 
Café da manhã no hotel. Saída até Sibiu - es-
colhida como Capital Europeia da Cultura em 
2007, em rota parada em Sibiel (povoado há 25 
km 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 Or-
todoxas, Evangélica e Católica. Acomodação 
no hotel. 

Dia 7º (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 8º (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 9º (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 
(visita exterior). Acomodação no hotel. 

Para os passageiros terminando serviços em Bu-
careste: Café da manhã. Em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

8-12

Maio 09, 23

Junho 06, 20, 27

Julho 04, 11, 18, 25

Agosto 01, 08, 15, 22, 29

Setembro 05, 12, 19

Outubro 03, 10

2020

Saídas 2020
A BUCARESTE: SÁBADOS 
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria  Apartamento Duplo Sup. Apartamento Individual Sup. 6 jantares (Dias 2 ao 7)

Tour 9 dias:
Bucareste / Bucareste

Iti MD504
Categ. Primeira 995 330 140

Tour Categoria  Apartamento Duplo Sup. Apartamento Individual
Sup. 6 jantares (Dias 2 ao 7 e 9 

ao 12)
Tour 13 dias:

Bucareste / Sofi a
Iti MD505

Categ. Primeira 1.895 435 260

€

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Acomodação com café da manhã nos hotéis 

indicados ou similares de categoria Primeira. 
• 7 almoços e 1 jantar segundo itinerário na 

Romênia (sem bebidas). 
• 4 almoços na Bulgária (sem bebidas). Para os 

passageiros que tomam o tour completo. 
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus se-

gundo o número de participantes. 
• Acompanhamento de guia falando espan-

hol durante todo o circuito de Romênia e 
Bulgária. 

• Programa de visitas tal como se indica no 
itinerário com entradas incluídas aos lugares 
mencionados. 

• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS.
O Tour não inclui
• Entradas a museus o monumentos (exceto nos 

lugares indicados), bebidas, propinas.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Primeira

Bucareste Golden Tulip Victoria 4* / Golden Times 4*/Ambassador 4*

Piatra Neamt Central Plaza 3*Sup

Zona Monasterios de Bucovina -Gura Humorului Best Western 4*/ Sonnenhof 4* (Suceava)

Sighisoara Central Park 4* / Cavaler 4*/ Korona 4*

Sibiu Continental Forum 4* / Ramada 4*/Mercure Anna 4*

Brasov Ramada 4*/ Cubix 4*

Veliko Grand Yantra 4* / Interhotel Veliko 4* / Bolyarski 4*

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontiun 4* / San Petersburgo 4*

Sofi a Ramada Sofi a Princess 4*/ Novotel Sofi a 4*

Hotéis previstos ou similares

Dia 10º (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 mu-
seus Shkoloto e Daskalova Kashta. Continuação 
à Etara, com suas casas brancas e varandas. Nela 
encontra-se o Museu Etnográfi co ao ar livre 
onde se representa os distintos ofícios búlgaros 
em suas ofi cinas autenticas. Almoço. Visita da 
Igreja Memorial Russa de Shipka. Continuação 
à Kazanlak, capital do Vale das Rosas, o centro 
da indústria da essência de rosas, um importante 
ingrediente em perfumes. Visita ao Museu da 
Rosa e a réplica da tumba Tracia. Continuação 
até Plovdiv, a maior cidade do país depois de 
Sófi a. Chegada e acomodação no hotel. 

Dia 11º (Ter): Plovdiv / Sófi a (154 km) 
Café da manhã e visita panorâmica da cidade. 
Ao passarmos por suas ruas de paralelepípedos 
podemos contemplar ruínas românticas, pitores-
cas casas medievais e edifícios do século XVII 
com seus telhados inclinados que quase tocam 
os prédios em frente. Almoço no bairro antigo. 
Continuação até Sófi a. Chegada e acomodação 
no hotel. 

Dia 12º (Qua): Sófi a / Mosteiro de Rila 
/ Sófi a
Café da manhã e visita panorâmica da cidade, 
passando pela Catedral de Alexander Nevski, a 
rotunda de São Jorge do século IV, cuja cons-
trução foi iniciada por Constantino O Grande, 
a Igreja de Santa Sófi a, a Igreja russa de São 
Nicolau. Na continuação saída até a Montanha 

de Rila, situada há 200 km. Visita do Mosteiro 
de Rila, Patrimônio da Humanidade e grande 
centro da cultura cristã ortodoxa, emblemático 
para toda região dos Balcãs. Almoço. Regresso 
à Sófi a, a capital da Bulgária, da qual dizem que 
se cresce e nunca envelhece. Acomodação no 
hotel. 

Dia 13º (Qui): Sófi a 
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 10s.
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NOTAS IMPORTANTES 
• No caso de ser menos de 6 pessoas, o traslado de Bucareste (Romênia) à Veliko Tarnovo (Bulgária), no Dia 9º do 

tour será em trem, sendo este 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.

Sibiu

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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