Bulgária e Roménia

11 A 19 DE MAIO 2019
18 A 26 DE MAIO 2019

9 DIAS MEMORÁVEIS

Catedral de Alexander Nevsky - Sofia

SOFIA, PLOVDIV, VELIKO TARNOVO, KAZANLAK (VALE DAS ROSAS)
BUCARESTE, CURTEA DE ARGES, SIBIU, CASTELO DE BRAN
CASTELO DE PELES, SIGHISOARA, BRASOV, MOSTEIRO DE RILA
SINAIA "A PÉROLA DOS CÁRPATOS"
JANTARES EM RESTAURANTES TÍPICOS COM ESPETÁCULO DE FOLCLORE

1º DIA

LISBOA / SOFIA

Pelas 10h00 comparência no aeroporto Humberto Delgado, encontro com o
guia.
Formalidades e partida às 12h10 no voo Lufthansa com destino a SOFIA (via
Frankfurt). Chegada, desembarque e transporte ao hotel Ramada Sofia City
Center * * * * Alojamento.

2º DIA

SOFIA / MOSTEIRO DE RILA / SOFIA

Após o pequeno-almoço buffet, saída para a visita ao Mosteiro de Rila
(entrada incluída) Património da UNESCO, construído no coração dos montes
de Rila. Este famoso mosteiro é seguramente o mais bonito e o melhor
conservado e todo o país, foi durante muito tempo lugar de peregrinação.
Almoço. Regresso a SOFIA, para a visita panorâmica à cidade. Visita à imponente
Catedral Ortodoxa de Alexander Nevski (entrada incluída) tornada imagem
emblemática da jovem capital da Bulgária (1879). Na visita a pé do centro da
cidade, admiramos as antigas ruínas romanas, a Igreja de São Nicolau, o antigo
Palácio real e o Teatro Nacional Ivan Vazov no jardim municipal. Jantar e
alojamento.

Mosteiro de Rila - Rila

3º DIA SOFIA / PLOVDIV (JANTAR TÍPICO COM ESPETÁCULO DE FOLCLORE)
Após o pequeno-almoço buffet, partida em direção a PLOVDIV a segunda cidade do país, onde se realiza o almoço. Durante a tarde, visita
do núcleo histórico Património da UNESCO, com entradas incluídas no Anfiteatro Romano, o edifício mais impressionante da época romana
em todo o país e no Museu Etnográfico, instalado na mais bonita residência senhorial da época do renascimento Búlgaro. Alojamento no hotel
Imperial * * * * ou similar.
- Jantar em restaurante tradicional com menu típico e Espetáculo de Folclore e baile.
Regresso ao hotel e alojamento.

4º DIA PLOVDIV / VALE DAS ROSAS / SHIPKA / VELIKO TARNOVO
Após o pequeno-almoço buffet, saída para o famoso Vale das Rosas até KAZANLAK, capital do cultivo das famosas rosas odoríferas. Visita ao
Museu Etnográfico dedicado à cultura das rosas e ao famoso Túmulo Trácio (entrada incluída) Património da UNESCO. Visita à Igreja Russa
de Shipka (entrada incluída), atravessando o vale dos reis trácios e reconhecendo na paisagem grandes montes formados pelos túmulos.
Almoço. Chegada a VELIKO TARNOVO, capital medieval da Bulgária. Visita panorâmica da cidade e paragem para fotos junto ao CasteloFortaleza de Tsarevets, antiga residência real da II dinastia Búlgara.
Jantar e alojamento no hotel Panorama * * * * ou similar.

HISTÓRIA, CULTURA, GASTRONOMIA
5º DIA PLOVDIV / VALE DAS ROSAS / SHIPKA / VELIKO TARNOVO
Após o pequeno-almoço buffet, partida para a Roménia via Ruse. Chegada a BUCARESTE. Almoço em restaurante na cidade. Depois
tem lugar a visita panorâmica da cidade, capital do país desde o séc. XIX e reputada como a “Pequena Paris de Leste”, admirando o
Palácio do Parlamento, símbolo da época de Ceausescu e de uma monumentalidade esmagadora (esta construção gigantesca é a
segunda maior do mundo) depois do Pentágono em Washington. Passeio pela Praça da Vitória, onde se encontra o Governo da
Roménia, o famoso Arco do Triunfo, Praça da Revolução e o Parque Herastau (o maior do país). Visitamos o Museu da Aldeia (entrada
incluída). Jantar e alojamento no hotel Mercure City Center * * * * ou similar.

6º DIA

BUCARESTE / CURTEA DE ARGES / SIBIU

Deixaremos a cidade após pequeno-almoço buffet, em direção a CURTEA DE ARGES, antiga
capital medieval da Valáquia. Visita ao famoso Mosteiro fundado pelo príncipe
Neagoe Basarab no séc XVI (entrada incluída). Almoço. Continuação para SIBIU. Antiga
capital das cidades saxónicas da Transilvânia. Em 2007 foi capital Europeia da Cultura e
na notável renovação urbana que teve lugar, soube conservar o seu carácter histórico e
tornou-se um destino turístico por excelência. Passeio a pé do belíssimo centro
histórico, Plaza Mayor y Plaza Menor.
Jantar e alojamento no hotel Continental Fórum * * * * ou similar.
Palácio do Parlamento - Bucareste

7º DIA

SIBIU / BIERTAN / SIGHISOARA / BRASOV / (JANTAR TIPICO
COM ESPETACULO DE FOLCLORE)

Após o pequeno almoço buffet, saída por BIERTAN, para a visita à Igreja fortificada
(entrada incluída). Continuação para SIGHISOARA cidade medieval situada no coração da
Transilvania e Património da UNESCO (terra natal de Vlad Tefes o Empalador) com
destaque para a imponente Torre do Relógio, símbolo da cidade e atualmente museu.
Almoço. Partida para BRASOV, uma cidade rodeada pelos Cárpatos e das mais visitados
da Roménia. É conhecida pelas muralhas e baluartes saxónicos medievais, a enorme Igreja
Negra, de estilo gótico, a Praça do Conselho, na cidade velha calcetada, está rodeada de
edifícios barrocos coloridos e alberga a Casa Sfatului, uma antiga câmara municipal
transformada num museu de história local. O nosso guia orientará um passeio pelo
centro medieval com visita da Igreja Negra (entrada incluída) a maior igreja Gótica da
Roménia.
- Jantar em restaurante tradicional com menu típico e Espetáculo de Folclore.
Alojamento no hotel Ambient * * * * ou similar.

8º DIA

Brasov - Roménia

BRASOV / CASTELO BRAN / CASTELO DE PELES / SINAIA
BRASOV

Após o pequeno almoço buffet, saída para BRAN, para a visita ao Museu de História e
Arte Medieval no Castelo de Bran (entrada incluída), mundialmente conhecido (mas
confundido) como o “Castelo de Drácula” graças aos cineastas americanos. Construção
medieval dos cavaleiros teutónicos, foi transformado entres 1920 e 1927 em residência real de
verão. Almoço. Continuação para SINAIA a “Pérola dos Cárpatos” residência de férias da
familia real Romena no sec XIX. Visita ao Mosteiro de Sinaia (1690/95) e Castelo de Peles
(entradas incluídas), palácio construído entre 1875 e 1883 em estilo Neo-Renascença
Alemã. Este palácio é considerado uma das mais belas residências reais da Europa.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

9º DIA

Castelo de Bran - Bran

BRASOV / BUCARESTE / LISBOA

Após pequeno almoço buffet, saída para BUCARESTE e algum tempo livre para a compra de recordações.
Almoço de despedida no Restaurante Típico "Caru cu bere" Carro com cerveja. Seguido do transporte ao aeroporto, formalidades e
partida em voo Lufthansa (via Frankfurt), com destino a LISBOA.

TUDO INCLUIDO CONFORME INDICADO NO PROGRAMA
A viagem de avião em classe turística no percurso indicado com
direito a uma mala por pessoa até 20kg, nosso guia acompanhante,
guia na Bulgária e Roménia, transferes e todo o circuito em
autocarro de turismo, estada de 8 noites de hotel, todas as refeições
desde o pequeno almoço do 2º dia ao almoço do 9º dia, incluindo
dois jantares típicos com espetáculo de folclore e almoço especial
de despedida, entradas nos museus e monumentos indicados no
programa como incluídos, seguro Multiviagens, taxas de aviação,
taxas de turismo.
- Às refeições está incluído água, 2 copo de vinho ou 1 refrigerante.

Preço por pessoa em duplo
Suplemento quarto individual

1.475,00€
210,00€

