
 
 

 
TOUR ROMÊNIA E BULGÁRIA  

 
(De 31 de agosto a 11 de setembro de 2019) 

 
 
Dia 31/08: Bucareste 
 
Chegada ao aeroporto de Bucareste e transfer privativo para o hotel. Resto do 
dia livre. 
 
Dia 01/09: Bucareste – Sinaia – Brasov 
 

 
Palácio de Peles, em Sinaia 

 
 
Após o café da manhã, check-out do hotel e sairemos de Bucareste com destino 
aos misteriosos bosques da Transilvânia, contemplando durante o percurso as 
belíssimas paisagens naturais da Valáquia. 
 
Realizaremos nossa primeira parada em Sinaia, onde almoçaremos e 
visitaremos o imponente Palácio de Peles. 
 



 
 

Esse complexo arquitetônico foi residência da família real romena e hoje é um 
belíssimo museu e um dos monumentos históricos mais importantes do país. 
 
Passearemos pelos amplos salões, belamente decorados de acordo com o gosto 
da monarquia no final do século XIX. 
 
Concluída a visita ao Palácio de Peles, seguiremos para Brasov. Chegada em 
Brasov, acomodação e resto do dia livre.  
 
 
Dia 02/09: Brasov – Bran - Brasov 
 
Após o café da manhã, sairemos para um passeio a pé pelo pitoresco centro 
histórico medieval de Brasov, dando especial ênfase à Igreja Negra, símbolo da 
cidade e maior representante do estilo gótico da Romênia. 
 

 
Castelo de Bran, também conhecido como o Castelo do Conde Drácula 

 
 
Após o almoço, seguiremos para uma visita ao castelo de Bran, onde 

conheceremos a história do príncipe da Valáquia, Vlad Dracul, conhecido como 

Vlad III, “o empalador”.  

 



 
 

Foi nesse sinistro personagem do século XV que Bram Stoker se inspirou para 

escrever o famoso livro “Drácula”. Recordaremos algumas passagens do relato 

que nos ajudarão a compreender até onde chega o mito desse ícone da cultura 

popular que se converteu em um símbolo da Romênia.  

 

Após o passeio, retorno ao hotel e noite livre. 

 

Dia 03/09: Brasov – Sighosoara - Sibiu 
 

 
Vista de Sighisoara 

 
Após o café da manhã, saída com destino à Sighisoara, a mais bela cidade 
medieval de toda a região, também conhecida como a “pequena pérola da 
Transilvânia” 
 
Conheceremos o centro histórico medieval, classificado como Património 
Mundial da UNESCO na Romênia, a Torre do Relógio, o cemitério e a igreja na 
colina de Sighisoara, o edifício neorrenascentista da Câmara Municipal e a casa 
onde nasceu Vlad Dracul. 
 
Após o almoço, tempo livre para desfrutar desta agradável cidadela, caminhando 
por suas pequenas ruas e apreciando toda a sua beleza. Em seguida, 
continuaremos viagem até Sibiu. Check in no hotel e resto do dia livre. 
  
 
 
 



 
 

 
 
Dia 04/09: Sibiu 
 
Após o café da manhã, city tour em Sibiu, onde conheceremos o riquíssimo 
patrimônio arquitetônico desta cidade, suas praças, o Parque Astra e o Museu 
da Civilização e Cultura, a Catedral e a praça Huet. Resto do dia livre. 
 
 Dia 05/09: Sibiu - Bucareste 
 
Após o café da manhã no hotel, saída com destino à Bucareste. Breve parada 
no caminho para visita ao Mosteiro de Cozia. 
 
Visitaremos também o Mosteiro de Curtea de Arges. Uma joia arquitetônica que 
se parece mais com uma mesquita do que com uma típica igreja ortodoxa, o 
Mosteiro Curtea de Arges é um maravilhoso local histórico e cultural. É também 
a necrópole da família real e dos príncipes medievais que, séculos depois, 
lutaram pela independência da Romênia ou de suas províncias. 
 
Chegando em Bucareste, passeio guiado pela cidade e resto do dia livre. 
 
Dia 06/09. Bucareste – Veliko Tarnovo 
 
Pela manhã, transfer privativo com destino à Bulgária. 
 
No caminho, conheceremos o mosteiro de Dimitar Basarbovski, situado no norte 
da Bulgária. O mosteiro está encrustado no interior de algumas rochas, sendo o 
único do país com tais características. Após conhecer a história desse insólito 
centro religioso e visitarmos o seu interior, continuaremos a nossa rota até Veliko 
Tarnovo.  
 
Chegada em Veliko Tarnovo, check in no hotel e tempo livre para almoço. À tarde 
encontraremos nossa guia local e faremos um passeio guiado pelo centro 
histórico medieval dessa bela localidade, que ostentou o título de capital da 
Bulgária durante boa parte do século XII. 
 



 
 

 
Fortaleza Medieval de Tsarevets 

 
 

 
Vista de Veliko Tarnovo 

 
Dia 07/09: Veliko Tarnovo – Arbanasi - Kazanluk – Karlovo – Vale das 
Rosas - Sófia 
 
Saída de Veliko Tarnovo para Sófia, com um breve passeio panorâmico em 

Arbanasi, 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.  

 

Passaremos também em Kazanlak e Karlovo e 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. 

Breve visita à Igreja Ortodoxa Russa. Esta zona é conhecida também como o 

Vale dos Reis Trácios. Visita ao mais famoso Túmulo Trácio, que data do séc. V 

a.c. Em seguida, visita ao complexo etnográfico Damascena, dedicado à rosa 

búlgara, e a sua destilaria de rosas, onde poderemos degustar vários produtos 

feitos com rosas. 

Além de outros pontos de 

interesse, visitaremos 

Tsarevets, a fortaleza 

medieval de Veliko Tarnovo. O 

baluarte ainda conserva 

os restos das antigas muralhas 

e do Palácio Real, bem como 

de importantes edifícios 

religiosos, como a Catedral 

Patriarcal da Ascensão. 

Esta cidade medieval leva os 
visitantes ao passado, 
oferecendo um cenário de conto 
de fadas e encantando a todos 
com suas lindas colinas.   
 
Após o city tour, resto do dia 
livre. 
 



 
 

 

Chegada em Sófia e noite livre.  
 
Dia 08/09: Sófia 
 

    
Catedral Ortodoxa Alexander Nevski 
 
Veremos também o Parlamento Búlgaro, algumas mesquitas e sinagogas, que 
demonstram a diversidade religiosa do país. Passaremos pelo Teatro Nacional 
e pelo Palácio Real.  Após o passeio, retorno ao hotel. 
 
À noite, sairemos para um jantar típico com show folclórico em um dos principais 
restaurantes da cidade. Retorno ao hotel e acomodação. 
        
  
Dia 09/09: Sófia – Plovdiv - Sófia 
 
Após o café da manhã faremos um passeio à Plóvdiv. 
 
Ao chegar a Plovdiv, a mais antiga cidade europeia, você se surpreenderá com 

os monumentos tão bem conservados há séculos. Nomeada capital da cultura 

2019, essa cidade ao sul de Sofia abriga uma reserva arquitetônica e histórica 

única. 

 

Passearemos pelas ruas estreitas de paralelepípedos do pitoresco centro antigo, 

onde você poderá desfrutar impressionantes vistas subindo às três colinas. 

 

Após o café da manhã, sairemos 

para um passeio guiado em 

português por Sófia, uma das mais 

antigas capitais europeias. 

Conheceremos a catedral ortodoxa 

Alexander Nevski, um símbolo da 

cidade. 



 
 

 
Teatro Romano em Plovdiv 

 

Um dos pontos fortes de Plovdiv é o teatro romano do século II, um circo romano 

considerado uma das grandes estruturas da Antiga Roma. Você adentrará nas 

ruínas dessa incrível construção e conhecerá a sua história. 

 

Continuaremos a nossa rota visitando a mesquita Dzhumaya, um edifício de 

nove cúpulas que conta com uma fonte rodeada por quatro pilares no seu 

interior. Finalmente, você terá tempo livre para provar a gastronomia local ou 

visitar algumas lojas. Retorno ao hotel e noite livre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dia 10/09: Sófia – Mosteiro de Rila - Sófia 
 

 
Mosteiro de Rila 

 

Neste dia sairemos para conhecer o Mosteiro de Rila, um dos símbolos de Sófia. 

Considerado Património da Humanidade pela UNESCO, este magnífico edifício 

foi, durante muito tempo, um lugar de peregrinação muito respeitado, mesmo 

durante a ocupação turca. 

 

No caminho passaremos em Boyana, um bairro de Sófia, onde visitaremos um 

pequeno templo ortodoxo com afrescos que datam de três períodos distintos: 

séculos XI, XIII e XIX. Você ficará surpreendido com as pinturas renascentistas 

italianas que representam perfeitamente a arte medieval da Europa Oriental. 

 

Continuaremos a nossa rota e chegaremos ao mosteiro de Rila, um dos símbolos 

de Sofia, já que representa o sentimento de identidade cultural eslava após a 

ocupação otomana. Passearemos pelos arredores, conhecendo o 

impressionante monumento medieval cujos arcos coloridos e cúpulas lhe 

deixarão impressionado. Conheceremos o interior e veremos o iconostásio 

dourado talhado em madeira, um dos maiores dos Balcãs, e o túmulo do último 

monarca da Bulgária, Boris III.  

 

Após o passeio, retorno ao hotel e noite livre.  



 
 

Dia 11/09: Sófia – São Paulo 
 
Manhã livre em Sófia. Em horário a combinar, transfer ao aeroporto de Sófia, 

onde embarcaremos com destino a São Paulo. Fim dos serviços 

 

VALOR POR PESSOA (para um grupo mínimo de 20 pessoas): 

1.565€ (mil, quinhentos e sessenta e cinco euros) por pessoa em quarto duplo. 

 

FORMA DE PAMENTO: 

625€ divididos em 6 parcelas sem juros no cartão de crédito 

1.128€ divididos em 6 parcelas sem juros no boleto bancário (de março a 

julho/2019, devendo todos os boletos estarem quitados até julho 2019). 

Todos os valores serão convertidos em reais na data da reserva, conforme 

câmbio do euro turismo do site www.melhorcambio.com/euro-hoje (cotação de 

São Paulo). 

 

INCLUI: 

 Hospedagens em hotéis 4* com café da manhã; 

 Guia acompanhante desde o Brasil; 

 Transporte privativo com ar condicionado para todos os tours indicados 

no roteiro; 

 Assistência privativa de guia local falando português na Romênia; 

 Assistência privativa de guia local falando português na Bulgária. 

NÃO INCLUI: 

 Bilhetes aéreos; 

 Refeições e bebidas (exceto café da manhã nos hotéis); 

 Bilhetes de entrada nas atrações (valor aproximado de 90€ para todo o 

tour); 

 Serviços de maleteiros. 

 

 

 



 
 

 

HOTÉIS PREVISTOS 

PERÍODO CIDADE HOTEL 

31/08 a 01/09 Bucareste International Bucharest   

01/09 a 03/09 Brasov Golden Time Hotel  

03/09 a 04/09 Sighosoara Double Tree 

04/09 a 05/09 Sibiu Ramada Sibiu 

05/09 a 06/09 Bucareste NH Bucharest 

06/09 a 07/09 Veliko Tarnovo Hotel Yantra 

07/09 a 11/09 Sófia Hotel Rila  

 

Obs: Em caso de indisponibilidade, serão utilizados hotéis similares. 


