
 

 

 

• Uma viagem maravilhosa, durante a temporada de floração das famosas rosas 

búlgaras, com a rara oportunidade de colher suas pétalas e conhecer o 

tradicional processo de destilação dos óleos essenciais.  

• O melhor da Bulgária, incluindo Sofia, Arbanassi, Veliko Tarnovo e pernoite na 

cosmopolita Plovdiv - Capital Européia da Cultura em 2019.   

• 11 noites na encantadora Romênia destacando Bucareste, “a Pequena Paris”, 

os Monastérios da Bucovina, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, e o 

riquíssimo Castelo de Peles.  

• A Transilvânia completa, incluindo a fantástica estrada Transfagarasan, o Castelo 

de Bran e as belíssimas cidades medievais de Brasov, Sibiu e Sighisoara, terra natal 

do Príncipe Vlad, o Conde Drácula.   

16 de maio de 2019 - Quinta-feira - BRASIL  

Apresentação no Aeroporto de Guarulhos para embarque em voo (com conexão) 

com destino à Sofia.  

17 de maio de 2019 - Sexta-feira - SOFIA  

Chegada ao aeroporto de Sofia. Após os procedimentos de imigração, traslado e 

hospedagem no Hotel Intercontinental (ou similar). Restante do dia livre.   

 

 



 

 

18 de maio de 2019 – Sábado - SOFIA  

Café da manhã no hotel. Saída para city tour incluindo visitas à Catedral de 

Alexander Nevsky, a maior nos Balcãs, e à Igreja de Santa Sofia, que deu nome à 

capital do país Caminhando pelas ruas do centro, veremos os prédios do 

Parlamento, a Igreja Russa de São Nicolau e o antigo Palácio Real – hoje sede da 

Galeria Nacional de Arte. A histórica Rotunda de São Jorge, erguida no século IV e 

a Mesquita de Banya Bashi. Tarde livre para passear pelo Boulevard Vitosha, 

endereço de lojas, bares e restaurantes, ou conhecer o bonito Tsentralni Hali, 

Mercado Central. À noite, para provar a melhor comida búlgara, os restaurantes 

Manastirska Magernitsa, de cozinha tradicional, e Moma, são excelentes opções.   

 

19 de maio de 2019 – Domingo - SOFIA - MONASTÉRIO DE RILA - SOFIA  

Café da manhã e saída em percurso rodoviário até o maior monastério de toda 

Bulgária. O belíssimo complexo de Rila, que visto de fora lembra uma fortaleza, é um 

dos principais monumentos culturais, históricos e arquitetônicos do país. Patrimônio 

da Humanidade pela UNESCO, guarda em seu interior importantes relíquias de seu 

fundador, o ermitão Ivan Rilski. Ao final da visita, tempo livre para almoço. Retorno 

à Sofia.   

 

20 de maio de 2019 - Segunda-feira - SOFIA - PLOVDIV  

Saída com destino à Plovdiv, escolhida para ser Capital Européia da Cultura em 

2019. Faremos uma caminhada guiada pelo centro antigo, incluindo visita à 

belíssima Igreja de São Constantino e Santa Helena. Veremos o Anfiteatro Romano 



 

 

do século II, onde até hoje acontecem apresentações artísticas, e belos prédios em 

estilo do Renascimento Nacional, como as Casas Hindlian e Balabanova. 

Hospedagem no Hotel Ramada Trimontium (ou similar), bem próximo ao bonito 

Parque do Czar Simeon, com suas fontes que iluminam-se à noite, e ao Boulevard 

do Czar Boris III Obedinitel, popular rua de pedestres.  

 

21 de maio de 2019 - Terça-feira - PLOVDIV - DESTILARIA DE ROSAS - KAZANLUK - 

VELIKO TARNOVO  

De manhã cedo, saída em percurso rodoviário até a Vila de Skobelevo, onde 

faremos visita a uma Destilaria de Rosas. De acordo com a tradição búlgara, as 

boas-vindas devem ser acompanhadas de pão caseiro e sal. Cada um de nós 

receberá uma pequena cesta para, acompanhados por meninas em trajes típicos, 

participar do ritual de recolhimento das pétalas de rosas. Na sequência, visita à 

destilaria, onde aprenderemos sobre o processo de destilação dos velhos tempos 

até hoje. Depois de conhecermos os óleos essenciais, licor e geléia de rosas, haverá 

apresentação de folclore e dança. Visita à Tumba Trácia de Kazanluk, monumento 

protegido pela UNESCO como Patrimônio Mundial. Hospedagem no Hotel  

Bolyarski (ou similar).  



 

 

22 de maio de 2019 - Quarta-feira - VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - VELIKO 

TARNOVO  

Pela manhã, passeio pela pitoresca Arbanassi, aldeia que é refúgio de milionários e 

celebridades. Visitaremos à Igreja da Natividade e a histórica Casa de 

Konstantalieva – um rico comerciante otomano do século XVII. Retorno à Veliko 

Tarnovo.  

23 de maio de 2019 - Quinta-feira - VELIKO TARNOVO - RUSE - SINAIA    

Café da manhã e saída rumo à nossa última parada em território búlgaro, Ruse. Às 

margens do Rio Danúbio, é uma das cidades mais elegantes do país. Desde a Praça 

Svoboda, onde destaca-se o Monumento à Liberdade, irradiam-se 18 ruas repletas 

de bonitos edifícios em estilo “belle époque”. A Ulika Aleksandrovska, principal 

artéria comercial, é uma delas. Não longe dali, a Igreja Sveta Troitsa é um excelente 

exemplo de como eram construídos templos cristãos na época do ocupação 

otomana. Interessantíssima! Ao atravessar a ponte sobre o Danúbio entraremos na 

Romênia, país de grande riqueza cultural – retida em sua culinária, música, arte e 

arquitetura. Chegada à Sinaia e hospedagem no Hotel New Montana (ou similar).  

 

24 de maio de 2019 - Sexta-feira - SINAIA - CASTELO DE PELES - CASTELO DE BRAN - 

BRASOV  

Café da manhã e saída para visita ao Castelo de Peleş, residência de verão dos 

Reis da Romênia e considerado por muitos a mais linda construção do gênero em 

todo o mundo. Do total de 165 salas, dezenas estão abertas à visitação, e 

impressionam pelas obras de arte e rica decoração em madeira entalhada. 



 

 

Destaque também para a coleção de armas medievais, com mais de 4.000 itens. 

Na sequência, percurso rodoviário até Bran e visita à atração mais famosa da 

Transilvânia, o Castelo de Bran. Construído no topo de um imponente rochedo e 

cercado por uma aura de mistério, o prédio teve no Príncipe Vlad Tepes – o Conde 

Drácula – seu mais famoso ocupante. Chegada à Brasov e hospedagem no Hotel 

Aro Palace (ou similar).   

 
 

25 de maio de 2019 – Sábado - BRASOV  

Pela manhã faremos uma caminhada guiada pelos arredores da Piata Sfatului, belo 

conjunto arquitetônico onde destacam-se a antiga Prefeitura e a Igreja Negra. 

Veremos o bonito Portão de Santa Catarina, a Strada Sforii, mais estreita rua da 

cidade, e o histórico Distrito de Schei. Tarde livre para desfrutar da acolhedora 

atmosfera das ruas do principal destino turístico da Romênia. Uma sugestão é 

embarcar no bondinho que leva ao topo do Monte Tampa. Para chegar ao famoso 

letreiro com o nome da cidade – e admirar a vista panorâmica - é necessário 

caminhar por cerca de 20 minutos. Para regressar é possível, ao invés de tomar 

bondinho, caminhar pela trilha que desce até a Cidade Antiga em 

aproximadamente uma hora.  

26 de maio de 2019 - Domingo - BRASOV - PIATRA NEAMT  

Café da manhã e saída com destino à Piatra Neamt. Chegada à uma das mais 

bonitas e vibrantes cidades da Moldávia. Cercada por montanhas verdes, 

recortada por pitorescas ruas com calçamento de pedra, pontilhada por cafés, 

restaurantes e charmosas lojas, Piatra Neamţ é extremamente acolhedora. Em 

nosso passeio guiado vamos ver o Parque Municipal, Arco Bine ati Venit e, 

chegando à Piata Garii, embarcar na Telegondola. Do alto, a vista do vale e da 

cidade é admirável. Hospedagem no Hotel Central Plaza (ou similar).   



 

 

 
 

27 de maio de 2019 - Segunda-feira - PIATRA NEAMT - SUCEVITA - MOLDOVITA – 

MARGINEA  

Café da manhã e saída para visita ao Monastério de Voronet, erguido no século XV 

e conhecido como Capela Sistina do Leste. De grande valor artístico, a construção 

conta a história do cristianismo através de imagens deslumbrantes com um tom de 

azul que até hoje não se consegue reproduzir - o famoso azul de Voronet. Na 

sequência, visita ao Monastério de Sucevita, muito bem conservado e rodeado por 

uma muralha forti cada. Seus jardins e o entorno de paisagem natural são 

impressionantes, e sua igreja ortodoxa mantém pinturas de cenas bíblicas de 

grande valor artístico. Outro Monastério de grande importância que visitaremos é o 

de Moldovita - também parte do conjunto de Igrejas pintadas consideradas 

Patrimônios da Humanidade pela UNESCO. Protegida por muralhas de até 5 metros 

de altura, a construção emana beleza em seu exterior decorado por afrescos - 

característica marcante dos templos na região da Bucovina. Nossa última visita será 

à Marginea, onde conhecermos um ateliê de cerâmica negra. Regresso à Piatra 

Neamt.  

28 de maio de 2019 - Terça-feira - PIATRA NEAMT - SIGHISOARA  

Café da manhã no hotel e saída com destino a Sighisoara. Chegada e passeio 

guiado pelo centro antigo, com intactas muralhas do século XIV, torres de defesa e 



 

 

bastiões. A atmosfera é mágica na terra natal do Príncipe Vlad. Caminhando pelas 

charmosas e bem preservadas ruelas do Centro Histórico, veremos a escadaria 

coberta de Scara Acoperita e a Torre do Relógio. Tarde livre. Hospedagem no Hotel 

Doubletree by Hilton (ou similar).  

29 de maio de 2019 - Quarta-feira - SIGHISOARA - SIBIU   

Saída em percurso rodoviário até a Cidade-Museu de Sibiu, Capital Européia da 

Cultura em 2007 e importante centro das artes. Caminhada guiada passando pelas 

praças grande e pequena, as muralhas do século XVI e a Ponte das Mentiras. 

Restante do dia livre para passear pela Strada Nicolae Balcescu, principal endereço 

comercial da encantadora Sibiu.  

Para admirar a cidade vista do alto a melhor alternativa, sem dúvida, é a torre da 

Igreja Luterana. Hospedagem no Hotel Ramada Sibiu (ou similar).  

 
 

30 de maio de 2019 - Quinta-feira  - SIBIU - TRANSFAGARASAN ROAD  

Saída pela manhã. Serpenteando entre as montanhas dos Cárpatos Romenos, 

cercados por deslumbrante paisagem, chegaremos à Cascada Balea. Embarque 

em viagem de Cable Car até os arredores do Lago Glacial de Balea. Teremos a 

oportunidade de admirar, do alto, a Transfagarasan Road, sem dúvida uma das 

mais bonitas e espetaculares estradas em todo o mundo! Regresso à Sibiu e restante 

do dia livre. (IMPORTANTE: o passeio pode ser cancelado por motivos de força 

maior, como condições climáticas inapropriadas ou não funcionamento do Cable 

Car).  



 

 

  
 

31 de maio de 2019 - Sexta-feira - SUBIU - CURTEA DE ARGES - BUCARESTE  

Saída pela manhã. Visitaremos Curtea de Arges, antiga Capital do Principado de 

Wallachia. A cidade, que é uma das mais antigas do país (fundada no século XIII), 

foi construída às margens do Rio Arges. Na sequência, chegada à Bucareste, a 

“Pequena Paris”, e hospedagem no Mercure Bucharest City Center (ou similar).  

01 de junho de 2019 – Domingo - BUCARESTE  

Pela manhã, saída em visita guiada pela capital romena. Veremos a Avenida da 

Vitória, Praça da Revolução, Ateneu Romano e Biblioteca da Universidade. A 

grande atração desta manhã, sem dúvida, é a visita ao Palácio do Parlamento, 

segundo maior prédio do mundo, atrás apenas do Pentágono estadunidense. 

Conhecido anteriormente como “Casa do Povo”, foi o último e megalomaníaco 

projeto arquitetônico de Nicolae Ceausescu, ditador comunista que no período 

entre 1983 e 1989 - ano em que foi deposto - direcionou grande parte do Produto 

Interno Bruto romeno para sua construção. Tarde livre.  

02 de junho de 2019 - Segunda-feira - BUCARESTE  

Visita ao Museu Etnográfico de Bucareste, um dos maiores do gênero em todo o 

mundo, reunindo centenas de prédios - desde igrejas e casas de fazenda até 

moinhos de vento - trazidos de todas as partes do país. Ocupando uma área de 

mais de 100,000 m2, o Village Museum reúne grande número de artistas e artesãos, 

oferecendo boa oportunidade para as últimas compras. Tarde livre.  

03 de junho de 2019 - Terça-feira - BUCARESTE - BRASIL  

Em horário determinado, traslado ao aeroporto e embarque em voo com destino 

ao Brasil.  



 

 

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA 

Em Apto Dupla 3.660,00 EUR 

Suplemento Apto Individual 645,00 EUR 

 

TAXAS 

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INCLUÍDO 

AEROPORTUÁRIAS 140,00 EUR 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

30% de entrada + saldo em 9x sem juros em cartão de crédito.        

PARTE AÉREA INCLUÍDA  

LH 507  (16 MAI)  SÃO PAULO/ FRANKFURT  18:15 - 10:45 

LH1430  (17 MAI)  FRANKFURT/ SOFIA    15:05 - 18:15  

LH1421  (03 JUN)  BUCARESTE/ FRA              18:35 - 20:00 

LH 506  (03 JUN)  FRANKFURT/ SÃO PAULO  22:05 - 04:55  

 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR  

• Bilhetes Aéreos para os trechos (1) São Paulo / Sofia, (2) Bucareste / São Paulo 

em voos com conexão, Classe Econômica.  

• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da 

manhã diário;  

• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.   

• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão;   

• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês. Sempre 

que necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.   

• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.   

• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por 

pessoa).  

• Seguro viagem MAX €60.000 (Mundo exceto Estados Unidos) com cobertura de 

até €60.000 para despesas médico-hospitalares. Cobertura de cancelamento de 

viagem incluso de US$1.200 (conforme condições gerais da seguradora) – as 

respectivas coberturas e condições estão expressamente previstas no tour. O 

cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em adquirir plano com 

coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar previamente sobre 

a possibilidade e respectivas condições. 

 



 

 

IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto incluídos apenas para aqueles 

que embarcarem nos voos indicados para o grupo (acima). Passageiros que 

optarem por voos diferente dos acima não terão direito a traslados, que poderão 

ser adquiridos separadamente.  

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR:  

• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países para os quais 

o mesmo é necessário (favor consultar);   

• Refeições não mencionadas no programa;   

• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;   

• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que 

necessária;   

• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, 

gorgetas etc;   

• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, 

doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;  • Qualquer item 

não mencionado como incluso.   

• Gorjetas para os guias locais e para o motoristas;   

• Excursões, passeios, visitas e espetáculos OPCIONAIS que constem ou não no 

programa e sejam oferecidos pelos guias durante a viagem;   

• Qualquer item não expressamente mencionado como incluso.  

 

HOTELARIA  

- 3 diárias no Hotel Intercontinental (ou similar), em Sofia.  

- 1 diária no Hotel Ramada Trimontium (ou similar), em Plovdiv.  

- 2 diárias no Hotel Bolyarski (ou similar), em Veliko Tarnovo.   

- 1 diária no Hotel New Montana (ou similar), em Sinaia.    

- 2 diárias no Hotel Aro Palace (ou similar), em Brasov.  

- 2 diárias no Hotel Central Plaza (ou similar), em Piatra Neamt.   

- 1 diária no Hotel Doubletree by Hilton Cavaler (ou similar), em Sighisoara.  

- 2 diárias no Hotel Ramada (ou similar), em Sibiu.  

- 3 diárias no Hotel Mercure Bucharest City Center (ou similar), em Bucareste.  

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO  

- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte 

Terrestre  

- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte 

Terrestre  

- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores 

aos acima referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente 



 

 

comprovados pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da 

desistência do usuário.  


