PARTIDAS GARANTIDAS

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

CASTELO DE BRAN

BUCARESTE

ROMÉNIA E BULGÁRIA
9
16

DIAS
VISITAS

14
8

REFEIÇÕES
P. ALMOÇOS

1º DIA LISBOA OU PORTO
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos
antes da partida para formalidades de embarque
assistidas. Para os clientes do Porto, partida em voo
regular TAP Air Portugal com destino a Lisboa.
2º DIA LISBOA / BUCARESTE / ARBANASSI / VELIKO
TARNOVO
Para todos os passageiros, partida em voo regular
TAP Air Portugal com destino a Bucareste. Noite
a bordo. À chegada, assistência pelo nosso guia
privativo em português que acompanha a viagem
do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida.
Pequeno-almoço em hotel. Saída para sul, a caminho da Bulgária. Atravessando grandes extensões
agrícolas em direção ao rio Danúbio chegamos à
Bulgária. Seguimos viagem em direção a Arbanassi,
antiga vila de comerciantes do séc. XVI, onde visitamos a famosa igreja da Natividade, com pinturas do
séc. XVII. Visitamos também uma casa-fortaleza da
mesma época. Almoço incluído em restaurante local. Em hora a combinar seguimos viagem em direção a Veliko Tarnovo, a antiga capital da Bulgária na
Idade Media. Breve paragem na colina de Tsarevets
para fotografar o Castelo Real. Alojamento e jantar
no Hotel Meridian Bolyarski ****, ou similar.
3º DIA VELIKO TARNOVO / VALE DAS ROSAS / SÓFIA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente prosseguimos viagem para o famoso Vale das Rosas, situado no coração do país. Chegamos a Shipka, onde os exércitos Russo e Turco
escreveram uma página sangrenta da sua história.
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Breve visita à Igreja Ortodoxa Russa. Esta zona é conhecida também como o Vale dos reis Trácios. Visita
ao mais famoso Tumulo Trácio, que data do séc. V
a.C. Almoço em restaurante local. De seguida, visita ao complexo etnográfico Damascena, dedicado à
rosa búlgara, e à sua destilaria de rosas. Em hora a
indicar localmente saída para Sófia. Chegada à capital do país. Alojamento e jantar no Hotel COOP
****, ou similar.
4º DIA SÓFIA / MOSTEIRO DE RILA / SÓFIA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica desta cidade de intenções cosmopolitas, onde
oriente e ocidente estão de mãos-dadas, sendo
parte do passeio a pé, incluindo a Catedral de Alexandre Nevski. Seguimos em direção a Rila, para
conhecer o Mosteiro do mesmo nome, Património
da Humanidade pela UNESCO, magnífico edifício
que foi, durante muito tempo, lugar de peregrinação
respeitado, mesmo durante a ocupação turca. No
museu encontra-se uma admirável coleção de objetos de arte sacra. Almoço em restaurante local e
visita do mosteiro. Em hora a combinar localmente
regresso a Sófia. Jantar incluído. Alojamento.
5º DIA SÓFIA / PLOVDIV
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Plovdiv, a maior metrópole da Trácia, onde gregos e
romanos deixaram as marcas das suas civilizações.
Visita da 2ª cidade da Bulgária, sendo uma parte do
passeio a pé na cidade velha, onde o empedrado das
ruas e dos muros se misturam harmoniosamente
com as casas simétricas de madeira colorida. Visita
ao Teatro Romano e a uma antiga casa senhorial,
hoje museu. Almoço em restaurante local. Continuação da visita com passeio pela rua principal
pedonal da cidade, onde está situada a Grande Mesquita, o Circo Romano, as ruinas do Foro e o Par-

que da cidade. Alojamento no Hotel Ramada Trimontium Plovdiv ****, ou similar. Jantar típico,
em restaurante local, com espetáculo de folclore
incluído.
6º DIA PLOVDIV / BUCARESTE
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para norte,
em direção à fronteira com a Roménia. Almoço em
restaurante local no percurso. Após atravessar o rio
Danúbio entramos na Roménia. Continuamos em
direção a Bucareste. Chegada e passagem pela Praça da Vitoria onde se encontra o Governo da Roménia, e o famoso Arco de Triunfo símbolo da unificação do país até chegar ao Parque Herastrau, o maior
de Bucareste com 110 hectares onde visitamos o
Museu da Aldeia – numa área de 15 ha. encontram-se cerca de 300 casas, igrejas e outras estruturas
rústicas provenientes de todas as regiões romenas.
Transporte ao Hotel Novotel Bucharest City Centre ****, ou similar. Jantar e alojamento.
7º DIA BUCARESTE / SINAIA / CASTELO DE PELES /
CASTELO DE BRAN / BUCARESTE
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para
Sinaia, uma conhecida estância de férias da elite Romena, que conheceu o seu desenvolvimento quando
o Rei Carol I a elegeu como residência de verão no
ano de 1870, construindo o Castelo de Peles. Visita
deste romântico edifício. Almoço em restaurante
local. Saída em direção ao castelo de Bran, encravado na floresta aos pés dos Cárpatos. Foi nesta
admirável construção do séc. XIV que viveu o príncipe Vlad Tepes, inspirador da mítica personagem de
Drácula. Após viagem para sul, chegamos a Bucareste. Alojamento e jantar no hotel.
8º DIA BUCARESTE
Pequeno-almoço buffet no hotel. Início da visi-

EUROPA

SÓFIA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO conforme itinerário
ARBANASSI • VELIKO TARNOVO • VALE DAS ROSAS • SÓFIA • MOSTEIRO DE RILA • PLOVDIV • BUCARESTE
CASTELO DE PELES • CASTELO DE BRAN

ta, com guia local, da "Pequena Paris", conhecida
desde finais do século XIX pelos seus boulevards
e pelos edifícios da “Belle Epoque”bem patente na
Avenida Vitória onde se encontram por exemplo o
Ateneo Romeno, o Museu George Enescu ou o Circulo Militar Nacional. Destaque durante a visita para
o Palácio do Parlamento, o segundo maior edifício
do mundo depois do Pentágono, mandado construir
por Ceausescu e a que chamou a Casa do Povo.
Continuação para a Catedral Patriarca do séc. XVII,
sede da Igreja Ortodoxa Romena. Passamos agora
pelas famosas praças Unirii e da Universidade, a
praça Romana e também a Praça da Revolução,
onde o ex-ditador Ceausescu fez o seu último discurso antes de ser condenado e executado. Almoço
incluído. Tarde livre para explorar por conta própria
esta cidade. Jantar e alojamento no hotel.
9º DIA BUCARESTE / LISBOA OU PORTO
Após pequeno-almoço piquenique no hotel, partida
para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular da TAP Air Portugal para Lisboa
ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA
VIAGEM

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO
BULGÁRIA
• Passagem pelo famoso Vale das Rosas.
• Visita do Mosteiro de Rila.
• Jantar típico com Folclore em Plovdiv.
ROMÉNIA
• Visita do Museu da Aldeia.
• Visita do Castelo do Drácula em Bran.
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DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS
JULHO

13 20 27

AGOSTO

3

O PREÇO INCLUI

10 17 24

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVIDUAL

Jul

€ 1.610

€ 1. 940

Ago

€ 1.660

€ 1.960

CRIANÇA
€ 1.100

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída
de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço
da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS
Taxas de aviação saída do Porto € 25

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 23kg
• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde o
aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet, exceto no último dia em Bucareste;
• Refeições indicadas no itinerário – 14 Refeições (bebidas não incluídas);
• Guias locais selecionados em Sófia, Catedral de Alexander Nevski
(Sofia), Mosteiro de Rila e Bucareste;
• Restantes visitas orientadas pelos nosso guia privativo em: Arbanassi, Veliko Tarnovo, Igreja Ortodoxa Russa em Shipka, Plovdiv e
Castelos de Peles e Bran;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por
pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).
* Seguros complementares pág. 122
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