
1º DIA – PORTO OU LIS-
BOA / FRANKFURT / BU-

CARESTE
Comparência no aeroporto 

escolhido cerca de 120 minu-
tos antes do horário do voo. 

Assistência nas formalidades de 
embarque. Chegada a Frankfurt 

e mudança de avião. Chegada 
prevista a Bucareste pelas 17h40. 

Assistência e transporte para o Ho-
tel Ambasador 4* ou similar. Jantar 

no Hotel.

2º DIA – BUCARESTE / SINAIA / BRAN 
/ BRASOV

Pequeno almoço no Hotel e partida para 
Sinaia, intitulada a “Pérola dos Cárpatos”, 

devido à sua beleza cénica natural e à ele-
gância da sua arquitetura – visita ao Castelo 
de Peles, antiga residência de verão da fa-

mília real romena e emblemática da realeza 
romena. Visita do Mosteiro de Sinaia com 300 

anos de idade, a alma histórica da cidade de 
Sinaia e precioso monumento da arte romena. 

Continuação para Bran para visitar o famoso cas-
telo medieval construído como uma fortaleza aos 

pés dos Cárpatos – O Castelo “Drácula”. O príncipe 
Vlad usou o castelo como uma sede geral durante 

as suas incursões na Transilvânia. Por muitos anos, 
este tem sido um museu de arte medieval interessan-
te. Chegada a Brasov, cidade resplandecente com ar-
quitetura gótica, barroca e renascentista, bem como 
uma riqueza de atrações históricas, Brasov é um dos 
lugares mais visitados na Roménia. Fundada pelos 
Cavaleiros Teutônicos em 1211, exala um ambiente 
medieval distinto e tem sido usada como pano de 
fundo em muitos filmes de época recente. Nesta ci-
dade, estamos rodeados por lendas de vampiros e 
histórias medievais. Passeio a pé pelo centro da cida-
de velha, incluindo a Igreja Negra, a Praça do Conse-
lho, a Casa Hirche, e outros edifícios de estilo barroco. 
Jantar e alojamento no Hotel Aro Palace 5* ou similar.

3º DIA – BRASOV / PREJMER / LAGO ROSU / PIA-
TRA NEAMT
Saída após o pequeno almoço em direção à Moldá-
via, cruzando caminhos com pitorescas aldeias entre 
a Transilvânia e a Moldávia. Paragem em Prejmer, vi-
sita à sua Igreja Fortificada, uma das igrejas históricas 
da Roménia classificada pela UNESCO. Construída a 
partir de 1212 e terminada em 1225, a igreja fortificada 
de Prejmer era uma construção dos cavaleiros Teutô-
nicos católicos romanos. Continuação da viagem ao 
longo do Lago Bicaz com uma impressionante vista 
panorâmica. Chegada a Piatra Neamt. Jantar e aloja-
mento no Hotel Central Plaza 4* ou similar.

4º DIA – PIATRA NEAMT / VATRA MOLDOVITETI / 
SUCEVITA / GURA HUMORULUI
Pela manhã, visita do Mosteiro de Neamt, o maior 
mosteiro da região da Moldávia. Continuação para 
Bucovina, a terra dos mosteiros pintados, os tesouros 
mais pitorescos da Roménia. As suas paredes exte-
riores pintadas são decoradas com frescos elabora-
dos nos séculos XV e XVI com retratos de santos e 
profetas, cenas da vida de Jesus, imagens de anjos 
e demónios, o céu e o inferno. Obras-primas da arte 
bizantina, estas igrejas são um tipo arquitetónico úni-

co na Europa. Longe de serem apenas decorações de 
paredes, os murais representam ciclos completos de 
murais religiosos. O objetivo destes frescos era o de 
fazer com que a história da Bíblia e as vidas dos mais 
importantes santos ortodoxos ficassem conhecidos 
pelos locais. Visita do Mosteiro de Moldovita, Patri-
mónio da UNESCO, construído entre 1532 e 1537. Se-
gue-se a visita do Mosteiro de Sucevita, Património 
da UNESCO, construído entre 1582 e 1584. Jantar e 
alojamento no Hotel Best Western Bucovina 4*.

5º DIA – GURA HUMORULUI / VORONET / CAMPU-
LUNG MOLDOVENESC / BISTRITA
Pela manhã, visita do Mosteiro de Humor. Segue-se a 
visita ao Mosteiro de Voronet, Património da UNES-
CO e apelidado como “a Capela Sistina do Oriente”. 
Devido às suas pinturas de paredes interiores e ex-
teriores, este mosteiro oferece uma abundância de 
frescos com uma intensa sombra de azul conhecido 
como azul Voronet. Este é o ícone mais importante 
na Bucovina. Visita ao museu de madeira em Cam-
pulung Moldovenesc. Paragem em Tihuta para visita 
à câmara mortuária do Drácula. Chegada a Bistrita. 
Jantar e alojamento no Hotel Coroana de Aur 4* ou 
similar.

6º DIA – BISTRITA / SIGHISOARA / SIBIU
Início das visitas em Sighisoara, a cidadela medie-
val mais bem preservada da Europa – Património 
da UNESCO. Fundada pelos saxões da Transilvânia 
durante o século XII, Sighisoara (Schassburg em ale-
mão) ainda se destaca como uma das mais bonitas e 
mais bem preservadas cidades medievais da Europa, 
mantendo-se perfeitamente intacta do século XVI 
com nove torres, ruas empedradas, casas burguesas 
e igrejas ornamentadas. É também o berço de Vlad 
Dracula, também conhecido como Vlad Tepes (Vlad 
o Impaler), governante da província de Walachia de 
1456 a 1462. Foi ele que inspirou a criação ficcional de 
Bram Stoker, o Conde Drácula. A sua casa é apenas 
uma das muitas atrações nesta região. Na cidadela, 
visita à Torre do Relógio, a Igreja na Colina, as escadas 
telhadas, entre outros. Chegada a Sibiu e visita guia-
da à cidade medieval: Praça Principal, Igreja Evangéli-
ca, Ponte dos Mentirosos, etc. Jantar e alojamento no 
Hotel Golden Tulip 4* ou similar.

7º DIA – SIBIU / CURTEA DE ARGES / BUCARESTE
Partida em direção a Curtea de Arges, antiga capital 
da Valáquia. Visita à Igreja Episcopal, construída entre 
1512 e 1517, no seu interior estão os túmulos reais dos 
reis da Roménia Carol I e Ferdinand, e suas esposas 
Raínhas Elizabeth e Mary, assim como os túmulos do 
príncipe Neagoe Basarab, príncipe Radu de la Afu-
mati. Regresso a Bucareste. Jantar de despedida em 
restaurante local. Alojamento no Hotel Ambasador 4* 
ou similar.

8º DIA – BUCARESTE / FRANKFURT / PORTO OU 
LISBOA
Após o pequeno almoço, saída para uma última visi-
ta panorâmica da cidade. Destaque durante a visita 
para o Palácio do Parlamento (entrada incluída), o 
segundo maior edifício do mundo depois do Pen-
tágono, mandado construir por Ceausescu e a que 
chamou a Casa do Povo. Almoço. Tempo livre para 
atividades de gosto pessoal. Em horário a combinar, 
transfer ao aeroporto para voo de regresso a Portugal 
com escala em Frankfurt.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento Tryvel;
• Voos lufhtansa em classe regular, no itinerário 
mencionado com direito a 23 kg de bagagem de 
porão;
• Taxas de segurança e combustível;
• 07 noites em regime de alojamento e pequeno 
almoço nos hotéis mencionados ou similares;
• Taxas turísticas das cidades;
• Pensão completa começando com o jantar do 1º dia 
e o almoço do 8º dia;
• Guia local português para todo o percurso;
• Autocarro de turismo;
• Todas as entradas mencionadas no itinerário: 
Castelo de Peles, Mosteiro de Sinaia, Castelo de Bran, 
Igreja fortificada de Prejmer, Mosteiro de Neamt, 
Mosteiro de Moldovita, Mosteiro de Sucevita, Mosteiro 
de Voronet, Mosteiro de Humor, Museu da Madeira, 
Casa do Conde Dracula, Torre do relogio, Mosteiro de 
Curtea de Arges e Parlamento;
• Seguro de viagem;
• Livro de viagem;
• Mochila e bolsa de documentação tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não estiver devidamente especificado no 
presente programa;

DE 04 A 11 SETEMBRO 2017

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.350€

200€

ROMÉNIA


