
Roménia, 
Mar Negro e 
Bulgária

1º DIA – LISBOA / CLUJ / 
BISTRITA

Comparência no aeroporto 
Humberto Delgado, e pelas 06h15 

saída em voo Lufthansa com destino 
a Cluj, via Munique. Chegada pelas 

17h20 e continuação para Bistrita. 
Jantar e alojamento no Hotel Coroana 

de Aur 4*, ou similar.

2º DIA – BISTRITA / MOLDOVITA / 
SUCEVITA / VORONET / AGAPIA / PIATRA 

NEAMT
Começaremos aqui o Circuito dos Mosteiros 

e Igrejas da região da Bucovina. Os Mosteiros 
de Bucovina foram construídas desde o final 

do século XV até ao século XVI, com as paredes 
exteriores cobertas com pinturas a fresco que são 

obras primas inspiradas pela Arte Bizantina, sendo 
autênticas e particularmente bem preservadas. As 

paredes inteiras e exteriores da Igreja do Mosteiro 
de Sucevita estão completamente decoradas com 

pinturas murais do século XVI e é a única que mostra 
a representação da Escada de São João Climacus. 

Visita da Igreja de São Jorge do Mosteiro de Voronet, 
que é possivelmente a Igreja mais famosa da Roménia, 

sendo sobretudo conhecida no Mundo pelos seus frescos 
exteriores de cores intensas e brilhantes. Continuamos para 

Agapia para visita ao maior mosteiro da Roménia. Seguimos 
até Piatra Neamt. Jantar e alojamento no Central Plaza Hotel 

4*.

3º DIA – PIATRA NEAMT / SIGHISOARA / BRASOV
Saída para sul, com destino a Sighisoara. É um belo exemplo 
de uma cidade medieval fortificada que, por vários séculos, 
desempenhou um importante papel estratégico e comercial nas 
franjas da Europa Central. Destaque para a Cidadela, construída 
no topo da colina e considerada como uma das mais bonitas 
e bem preservadas da Europa; a Cidade Baixa, no vale do Rio 
Tarnava Mare. Poderemos ainda observar a cidadela com a Igreja 
Gótica; o Museu da Torre do Relógio; a Câmara da Tortura e o 
Museu das Armas. Continuamos até Brasov. Jantar e alojamento 
no Hotel Aro Palace 5*, ou similar.

4º DIA – BRASOV / BRAN / SINAIA / BUCARESTE
Visita de Brasov, uma das mais antigas e importantes cidades 
da Roménia com todo o encanto do seu centro medieval. 
Destaque para antiga Câmara Municipal; a Igreja de S. Nicolau; 
a Catedral Ortodoxa e a praça Sfatului. Visita interior da Igreja 
Negra. Continuação para Bran, para visita a um dos castelos 
mais famosos do mundo, mais conhecido como o Castelo de 
Drácula. O Castelo é, do ponto de vista da arquitetura, um dos 
monumentos mais valiosos de toda esta região. A ligação 
turística entre os caçadores de vampiros e o Rei Vlad, deve ser 
vista como mais ligada à dureza dos castigos que este aplicava, 
do que aos vampiros. Seguimos para Sinaia para visita do Castelo 
de Peles – um dos palácios reais da Europa em melhor estado 
de conservação. O Palácio serviu como residência de Verão para 
Carol I, o Príncipe Rei da Dinastia Hohenzollern da Roménia. 
Continuação para a capital romena. Jantar e alojamento no 
Mercure Bucharest City Center 4*, ou similar.

5º DIA – BUCARESTE
Dia dedicado à Pequena Paris. Ficou assim conhecida, durante 
os anos 90, uma vez que goza da reputação de ser uma cidade 
moderna, conhecida pelos seus edifícios imponentes e pelo 
boémio estilo de vida. Começamos pelo seu Parlamento, 
que alberga o Parlamento e o Senado, sendo o maior, mais 
dispendioso e o mais pesado edifício de todo o Mundo, só 
superado pelo Pentágono. O Palácio foi desenhado, e quase 
terminado no Regime de Ceausescu, como centro do poder 
Administrativo e Político. Destaque ainda para Catedral Ortodoxa; 
o Ateneu Romano; a Opera; a Academia Militar; a Praça da 
Universidade; a Avenida da Vitória; o Arco de Triunfo; a Praça 
da Revolução; a Catedral do Patriarcado e Palácio da Primavera. 
Jantar e alojamento.

6º DIA – BUCARESTE / CONSTANÇA / BALCHIK / VARNA
Partida para Constança, nas margens do Mar Negro. Visita 
com passagem pelos principais locais da cidade fundada pelos 
colonos de Miletos no século VI a.C., originalmente chamada de 
Tomis, rebatizada Constatiana por Constantino, O Grande, em 
honra de sua irmã. Seguimos sempre junto ao Mar Negro, até 
Varna, a capital marítima da Bulgária, com paragem em Balchik. 
Jantar e alojamento no Panorama Hotel 4*, ou similar.

7º DIA – VARNA / NESSEBAR / SUNNY BEACH / VARNA
Dia para repor algumas energias. Viajamos tranquilamente até 
Nessebar e Sunny Beach. Destaque para a velha península e a 
Igreja de St. Estevão. Visita ao museu arqueológico em Nessebar, 
e aos banhos romanos em Varna. Tempo livre para gozar o Mar 
Negro ou usufruir das instalações do hotel. Jantar e alojamento.

8º DIA – VARNA / CAVALEIRO MADARA / PLISKA / SHUMEN / 
VELIKO TARNOVO
Partida para a região centro da Bulgária. Visita ao Cavaleiro de 
Madara, uma escultura esculpida em pedra, do início da Idade 
Média. Em Pliska visitamos a Reserva Arqueológica, e seguimos 
para Shumen, para visitarmos o Monumento dos Fundadores, 
construído no início da década de 80, e que celebra 1300 anos da 
Bulgária. Continuamos até Veliko Tarnovo. Jantar e alojamento no 
Yantra Grand Hotel 4*, ou similar.

9º DIA – VELIKO TARNOVO / MOSTEIRO DA TRANSFIGURAÇÃO 
/ KAZANLUK / PLOVDIV
Visita ao Mosteiro da Transfiguração, fundado durante o Segundo 
Estado Búlgaro durante os séculos 13-14. Seguimos 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. Continuamos para Plovdiv. Jantar e 
alojamento no Ramada Plovdiv 4*, ou similar.

10º DIA – PLOVDIV / MOSTEIRO BACHKOVO / SOFIA
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. A sua arquitectura mistura influências do 
Período Romano e renascentista do século XIX. Visita do Teatro e 
ao Fórum Romano, com as suas imponentes muralhas que datam 
do séc. II a.C. Nos arredores, visitamos a Mosteiro de Bachkovo, 
o segundo maior do país. A igreja da Virgem Maria que data de 
1604, mantém o ícone valioso da Virgem Maria Eleusa do ano 
1310. Continuação para Sofia. Jantar e alojamento no Anel Hotel 
5*, ou similar.

11º DIA – SOFIA / RILA / SOFIA
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. Regresso a Sofia. Tarde de visita panorâmica à 
capital Búlgara. Cidade de intenções cosmopolitas, onde oriente e 
ocidente estão de mãos-dadas. Jantar e alojamento.

12º DIA – SOFIA / LISBOA
Continuação das visitas a Sofia. Começamos pelo Museu de 
História Nacional, o maior e mais importante museu búlgaro, 
repleto de artefactos que refazem a história do país, com 
maravilhosas vistas para o Monte Vitosha. Continuamos com 
passagem pelo Palácio Nacional da Cultura, um dos mais 
emblemáticos edifícios da capital; a Praça Nedelja; aa Igreja Russa 
de S. Nicolas e a famosa Catedral Alexandre Nevski. Passeamos 
um pouco pelo centro histórico e pelos seus muitos parques e 
jardins. Visita à Igreja de Boyana. O valor deste templo cristão 
ortodoxo reside principalmente nas pinturas murais, consideradas 
o monumento mais representativo da iconografia búlgara. Algum 
tempo livre para gozar a cidade. Transporte ao aeroporto, e pelas 
19h00 saída com destino a Lisboa, via Frankfurt. Chegada pelas 
23h10.

Fim da viagem
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, 
em voos regulares Lufthansa, Lisboa / Cluj e 
Sofia / Lisboa, via Frankfurt ou Munique, com 
direito ao transporte de 23 kgs de bagagem 
de porão, com taxas de aeroporto, segurança 
e combustível no valor de 66,50 € (à data de 
07.08.18 – a reconfirmar na altura da emissão do 
bilhete);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel 
durante todo o circuito;
• Acompanhamento de Guia local, de língua 
castelhana ou portuguesa, durante todo o 
circuito;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados, ou similares;
• Pensão Completa, desde jantar do 1º dia, ao 
almoço do 12º (23 refeições – 11 almoços e 12 
jantares);
• Circuito em autocarro de turismo durante todo 
o circuito;
• Todas as visitas e entradas conforme programa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens (cancelamento 
antecipado, assistência e interrupção);
• Bolsa e Livro de Viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas ás refeições
• Bagageiros.
• Tudo o que não esteja mencionado como 
incluído.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.825€

300€

Países mergulhados em cultura e beleza, sendo ainda 
dos segredos mais bem guardados da Europa. Sede de 
inventores muito famosos e mundialmente conhecidos, 
artistas e reservas naturais, localizam-se num ponto 
convergente ideal para a troca de imensos costumes 
e tradições provenientes das três regiões existentes. 
Pelos seus mosteiros lendários, o seu território 
de lagos, vales e montanhas, pequenas aldeias 
tradicionais que salpicam a geografia. Juntamos 
a tudo isto o cenário do Mar Negro, com 
impressionantes paisagens costeiras, belas 
praias e águas amenas.

ROMÉNIA E BULGÁRIA


