
Bulgária
e Mar Negro

1º DIA – PORTO OU LISBOA 
/ SOFIA

Comparência no aeroporto 
escolhido, e saída em voo 

regular Lufthansa com destino a 
Sofia, via Frankfurt, ou Munique. 

Chegada a Sofia e transfer ao 
Best Western Premier Collection 

City 4*, ou similar. Pequenos snacks 
disponíveis no quarto. Alojamento.

2º DIA – SOFIA
Dedicamos o dia para visita à 

capital Búlgara, cidade de intenções 
cosmopolitas, onde oriente e ocidente 

estão de mãos-dadas. Começamos, como 
introdução, pelo Museu de História Nacional, 

o maior e mais importante museu búlgaro, 
repleto de artefatos que refazem a história 

do país, com maravilhosas vistas para Monte 
Vitosha. Almoço. Visita à Igreja de Boyana. 

O valor deste templo cristão ortodoxo reside 
principalmente nas pinturas murais, datadas 

de 1259, que se destacam pela complexidade e 
realismo e são consideradas o monumento mais 

representativo da iconografia búlgara. Continuamos 
com passagem pelo Palácio Nacional da Cultura, um 

dos mais emblemáticos edifícios da capital e passeamos 
um pouco pelo centro histórico e pelos seus muitos 
parques e jardins. Jantar e alojamento.

3º DIA – SOFIA / RILA / PLOVDIV
Saída para as montanhas de Rila, localizadas a sul da 
capital búlgara, para visita ao seu Mosteiro, fundado no 
século X pelos seguidores do santo eremita Ivan Rilsky. 
Considerado património histórico mundial pela UNESCO, 
é o mais notável e grandioso santuário Cristão da Bulgária 
e, ao longo dos séculos, foi palco do desenvolvimento 
de ideias e intensas actividades espirituais e educativas. 
Almoço. Continuação para Plovdiv. Jantar e alojamento 
no Alliance Hotel 4*, ou similar.

4º DIA – PLOVDIV / MOSTEIRO BACHKOVO / 
BRESTOVITSA / PLOVDIV
Dedicamos a manhã à visita de Plovdiv, a segunda maior 
cidade búlgara, banhada pelo rio Maritsa. É uma fusão 
de cronologias, culturas e monumentos, pois falamos 
dos trácios, gregos, romanos e otomanos. Durante o 
Império Romano era chamada de “Trimontium” ou “a 
cidade das três montanhas” devido à sua localização 
no alto das mesmas. A sua arquitectura mistura 
influências do Período Romano e Renascentista do 
século XIX. Visita do Teatro; Fórum Romano, com as 
suas imponentes muralhas que datam do séc. II a.C., e 
ao Museu Etnográfico. Almoço. Continuamos para visita 
ao Mosteiro de Bachkovo, o segundo maior do país. 
A igreja da Virgem Maria que data de 1604, mantem 
o ícone valioso da Virgem Maria Eleusa do ano 1310. 
Continuamos para a aldeia de Brestovitsa, para visita e 
prova de vinhos na Todoroff Boutique Cellar. Regresso a 
Plovdiv. Jantar no hotel. Alojamento.

5º DIA – PLOVDIV / KAZANLUK / STARA ZAGORA / 
BURGAS / NESEBUR
Viagem para Kazanluk, pelo Vale das Rosas, onde se 
cultiva a rosa damascena, também conhecido como 
o Vale dos Reis Trácios. Visita ao Museu das Rosas, e à 
tumba de Kazanluk, com murais representando trácios 
num ritual funerário. Almoço. Continuamos para Stara 
Zagora, com visita ao Museu Neolítico, um dos mais 
bem preservados da Europa, e ao pequeno Museu das 
Religiões. Saída até Nesebur, às margens do Mar Negro, 
com visita panorâmica a Burgas. Jantar e alojamento no 
MPM Arsena Beach Hotel 4*, ou similar.

6º DIA – NESEBUR / VARNA
Dedicamos a manhã à visita pedonal de Nesebur, 
com destaque para a velha península e a Igreja de St. 
Estevão. Almoço no hotel. Continuamos pela costa até 
Varna, a capital marítima da Bulgária, com destaque 
para o museu arqueológico. Check-in no Hotel Golden 
Tulip Varna 4*, ou similar. Possibilidade de banho no Mar 
Negro. Jantar e alojamento.

7º DIA – VARNA / CAVALEIRO MADARA / ARBANASSI / 
VELIKO TURNOVO
Partida para a região centro da Bulgária. Em caminho, 
visitamos o Cavaleiro de Madara, uma escultura 
esculpida em pedra, do início da Idade Média. Almoço 
em Arbanassi, seguido de visita. Continuamos até Veliko 
Turnovo, com paragem na colina Tsarevets para visita 
ao Castelo Real, a residência de verão dos reis (tsare) 
búlgaros e as mansões de famílias nobres e ricas. Ao final 
da tarde, passeio pedonal pela Samovodska Charshia, a 
mais importante rua da cidade. Jantar e alojamento no 
Hotel Panorama 4*, ou similar.

8º DIA - VELIKO TURNOVO / MOSTEIRO DA 
TRANSFIGURAÇÃO / SOFIA
Dedicamos a manhã a passear pela cidade histórica de 
Veliko Turnovo, às margens do rio Yantra, conhecida 
como a Cidade dos Czares Almoço em restaurante 
local. Saída com destino a Sofia. Visita ao Mosteiro da 
Transfiguração fundado durante o Segundo Búlgaro 
durante os séculos XIII-XIV, e estreitamente ligado à 
personalidade da segunda esposa do rei búlgaro Tsar 
Ivan Alexandar – Sara e do filho – Tsar Ivan Shishman. 
Chegada a Sofia e check-in no Ramada Sofia City Center 
4*, ou similar. À noite, saída para jantar de folclore 
búlgaro. Alojamento.

9º DIA - SOFIA
De manhã, continuamos as visitas a Sofia, com destaque 
para a Catedral Nevski; Igreja Santa Sofia; Praça do 
Parlamento; Teatro Nacional e as ruinas de Serdica. 
Almoço. Tarde inteiramente livre para actividades de 
carácter particular. Jantar e alojamento.

10º DIA - SOFIA / LISBOA OU PORTO
Transfer ao aeroporto, e embarque em voo regular 
Lufthansa com destino ao Porto, ou Lisboa, via Frankfurt.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos regulares 
Lufthansa – Porto ou Lisboa / Sofia / Porto ou Lisboa, via 
Frankfurt ou Munique, com direito ao transporte de 23 kgs 
de bagagem de porão, e respectivas taxas de aeroporto, 
segurança e combustível (80.00 € – sempre sujeito a 
reconfirmação aquando emissão dos bilhetes);
• Guia acompanhante Tryvel durante todo o circuito (desde 
Lisboa ou Porto);
• Guia local búlgaro, de língua castelhana ou portuguesa 
(desde e até Sofia);
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados, 
ou similares;
• Pensão Completa, desde almoço do 2º dia, ao almoço do 9º 
dia (16 refeições – 8 almoços + 8 jantares);
• Bebidas em todas as refeições (um copo de vinho / uma 
cerveja);
• Circuito em autocarro de turismo durante todo o circuito;
• Todas as entradas conforme programa (Museu Nacional de 
História; Igreja Boyana; Mosteiro de Rila; Anfiteatro e Museu 
Etnográfico em Plovdiv; Mosteiro de Bachkovo; Museu das 
Rosas; Tumba de Kazanluk; Museu Neolítico e das Religiões; 
Igreja de St. Estevão em Nesebur; Museu Arqueológico de 
Varna; Cavaleiro de Madara; Museus de Arbanasi; igreja da 
Natividade; Castelo Real de Veliko Turnovo);
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de Viagem – Multiviagens – capital 30.000 €;
• Bolsa de Viagem Tryvel e Livro de Viagem personalizado;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Serviço bagageiros;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1 450 €

195 €

Pelos seus mosteiros lendários, o seu território de 
lagos, vales e montanhas, pequenas aldeias tra-
dicionais que salpicam a geografia, a Bulgária 
transformou-se num dos destinos mais atracti-
vos ao momento. Juntamos a tudo isto o cená-
rio do Mar Negro, com impressionantes paisa-
gens costeiras, belas praias e águas amenas.

BULGÁRIA


