
Um país de pessoas amáveis, cidades 
medievais, boa gastronomia e cenários 
incrivéis, a Roménia é fascinante. A começar 
pela monumental capital Bucareste, 
pela pitoresca Cluj-Napoca e toda a 
Transilvânia – terra do Drácula e seu 
castelo -, incluindo as cidades medievais 
de Brasov e Sibiu, pelo protegido 
delta do Rio Danúbio. Isto, claro, para 
além da cultura, música e costumes 
ciganos, que tornam as viagens à 
Roménia ainda mais peculiares.

1º DIA - LISBOA / 
MUNIQUE / BUCARESTE

12h20 – encontro dos 
participantes no Terminal 1 do 

Aeroporto de Lisboa. 14h20 – 
partida em voos Lufthansa (LH 

1791, LH 1656) para Bucareste, via 
Munique.

01h00 (dia 18) – chegada a 
Bucareste e formalidades de 

desembarque. Transporte privativo 
para o Hotel International 4**** e 

alojamento.

2º DIA - BUCARESTE
Visita à capital da Roménia, também 

conhecida como a “Pequena Paris do Leste” 
devido às suas largas avenidas e gloriosos 

edifícios da Belle Époque. Destaque para a 
Avenida da Vitória, a mais antiga da cidade; 

Arco de Triunfo; Praça da Revolução; Catedral 
do Patriarcado, construída no século XVII e 

atual sede da Igreja Ortodoxa Romena, e para os 
parques e jardins, museus e teatros que fazem de 

Bucareste uma cidade imponente e monumental. 
Visita do Palácio do Parlamento, considerado o 
maior edifício da Roménia, foi construído por Nicolae 
Ceausescu. Almoço. Continuação das visitas. Jantar 
e alojamento.

3º DIA – BUCARESTE / SINAIA / BRAN / BRASOV
Saída em direção a Sinaia, a Pérola dos Cárpatos. 
Visita ao Castelo de Peles, obra-prima da arquitetura 
neorrenascentista germânica e residência de verão 
da família real até 1947. Continuação para Bran. 
Almoço. Visita ao castelo do séc. XIV, que pertenceu 
ao príncipe Vlad Tepes “O Empalador”, personagem 
real em que se inspirou Bram Stoker, autor dos livros 
do Drácula. Continuação para Brasov. Instalação no 
Hotel Golden Timel 4****. Jantar e alojamento.

4º DIA – BRASOV / LAGO ENCARNADO / 
SIGHISOARA / BRASOV
Saída do hotel passando pela Reserva do Lago 
Encarnado e pela garganta do rio Bicaz. Trata-se do 
maior lago artificial nas águas interiores da Roménia; 
foi criado após a conclusão de uma barragem 
construída sobre o rio Bistriţa. A barragem está 
localizada a poucos quilómetros ao norte da cidade 
de Bicaz e foi construída entre 1950 e 1960 sendo 
usada para gerar energia hidroelétrica. Almoço 
em restaurante. Chegada a Sighisoara e visita do 
centro histórico que se insere numa cidade formada 
por artesãos e comerciantes alemães conhecidos 
como os Saxões da Transilvânia. Visita da fortaleza 
de Sighisoara, tratando-se da cidade-fortaleza mais 
bem preservada da Europa da época medieval, 
remontando ao século XIII, protegida pela UNESCO. 
Aqui destacamos a Torre do Relógio com 64m de 

altura e o seu Museu de Armas Medievais e Sala da 
Tortura, a Escadaria Coberta, a casa onde “nasceu” 
o Drácula e a antiga Igreja da Colina ( a mais antiga 
construção de Sighisoara). Continuação para Brasov. 
Jantar e alojamento.

5º DIA – BRASOV / BUCARESTE
Após o pequeno almoço, visita de Brasov, uma das 
mais antigas, e importantes cidades da Roménia com 
todo o seu encanto do seu centro medieval, onde 
passaremos, bem como na Igreja Negra, as torres 
sobre a praça Sfatului, a cidade velha com a sua 
antiga Câmara Municipal. Visita ainda à Igreja de S. 
Nicolau e à Catedral Ortodoxa que fazem parte do 
seu fascinante passado histórico. Almoço e regresso a 
Bucareste. Jantar e alojamento no Hotel International 
4****.

6º DIA – BUCARESTE / ADAMCLISI / CONSTANTA
Saída em direção a Constanta. Paragem no 
percurso para visita ao Mosteiro de Santo André, 
o Apóstolo. Em 1918, Jean Dinu encontrou a gruta 
onde o apóstolo terá vivido até à data da sua morte, 
tendo conseguido a santificação da gruta em 1943. 
Durante o período comunista, o local sofreu danos 
consideráveis, tendo apenas em 1990 sido iniciados 
os trabalhos de restauro. Após almoço, paragem no 
Complexo Arqueológico de Adamclisi, onde está 
localizado o Castro Romano Civitas Tropaensium. 
No ano 102 a.C, foi mandado erigir um monumento 
chamado Tropaeum Traiani, comemorativo da vitória 
do Império Romano sobre os Dácios. Visita ao museu 
que contém achados arqueológicos de várias épocas. 
Chegada a Constanta, situada na costa ocidental do 
Mar Negro e originalmente chamada Tomis. A cidade 
foi fundada por colonos Gregos de Mileto, no século 
VI a.C. e conquistada pelos romanos em 71 a.C, sendo 
renomeada Constantiana pelo imperador romano 
Constantino, o Grande. O nome foi encurtado para 
Constanta durante o período da era otomana. Jantar 
e alojamento no Hotel Iaki Conference & Spa 4****.

7º DIA – CONSTANTA
Dia livre para banhos termais, em regime de pensão 
completa.
No hotel, poderá usufruir da piscina interior, sauna, 
jacuzzi e duche cervical. Poderá ainda usufruir das 
águas do Mar Negro, já que o hotel está a 20m da 
praia.

8º DIA – CONSTANTA / BUCARESTE / FRANKFURT 
/ LISBOA
Partida em direção ao aeroporto de Bucareste. 
Almoço
18h35 – Partida em voos Lufthansa (LH 1421, LH1172) 
para Lisboa, via Frankfurt. 23h10 – Chegada ao 
Aeroporto de Lisboa.

FIM DA VIAGEM
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Munique / Bucareste / Frankfurt / Lisboa, 
em voos regulares Lufthansa com direito a 1 peça de 
bagagem até 23 kg;
• 7 noites de alojamento em hotéis de 
4****mencionados ou similares;
• Refeições de acordo com o presente programa (7 
pequenos-almoços, 7 almoços e 7 jantares);
• Guia acompanhante durante todo o circuito (de 
Bucareste a Bucareste);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias 
locais em portugues ou espanhol;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Acompanhante Tryvel para toda a viagem;
• Gratificações;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 188,33€ (a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

Nota importante: A presente cotação está sujeita a reconfirmação 
mediante as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva. 
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em 
caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível 
e/ou eventuais novas taxas, tendo em conta a conjuntura internacional 
até ao momento da viagem.
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