PREÇOS POR PESSOA

QUARTO DUPLO (MINIMO DE 36 PARTICIPANTES)
QUARTO DUPLO (MINIMO DE 26 PARTICIPANTES)
SUPLEMENTO PARA QUARTO INDIVIDUAL

1.550,00 EUR
1.690,00 EUR
240,00 EUR

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS : CARTÃO DE CIDADÃO VÁLIDO
SERVIÇOS INCLUÍDOS
❖ Passagem aérea em voos Lufhtansa, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
de porão 20 kg e 1 peça de bagagem de mão até 7 kg;
❖ Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustivel (sujeitas a alterações);
❖ Estadia em hotéis de 4 estrelas em pensão completa desde o JANTAR do primeiro dia
ao JANTAR do penúltimo dia (agua incluída às refeições);
❖ Tour-Leader a falar Português/Espanhol em todo o circuito;
❖ Visitas e entradas pagas conforme descrição do programa;
❖ Acompanhante da agência durante todo o programa;
❖ Seguro de Viagem. Pasta Documentação e Mochila;
❖ Gratificações a Guias e Motoristas.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
❖ Serviços não mencionados no programa, bebidas e extras de carácter pessoal.

ALTERAÇÕES
❖ A ordem de visitas poderá ser alterada em benefício do programa.

INSCRIÇÃO E MÍNIMO DE PARTICIPANTES
❖ Para garantir a reserva do seu lugar deverá preencher e entregar o Boletim de
Inscrição acompanhado de um sinal de 460,00 EUROS, até dia 24 de Abril 2020.
Restante pagamento até 30 dias antes da viagem.
❖ Caso não se confirme o mínimo de participantes, reserva-se à Agência o direito de
cancelamento da viagem. LUGARES LIMITADOS.

PROGRAMA PRELIMINAR DA VIAGEM

PROGRAMA PRELIMINAR DA VIAGEM
1º DIA | LISBOA / BUCARESTE / SINAIA
Assistência nas formalidades de embarque e partida em voo Lufthansa com destino
a Bucareste. Chegada à capital da Roménia, encontro com o guia. Transporte até
Sinaia, também conhecida como a Pérola dos Cárpatos, cordilheira com mais de
1500km. Jantar e alojamento.
2º DIA | SINAIA / PELES / BRAN / LACU ROSU
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita do Palácio das Peles, antiga residência
real, construída em finais do seculo XIX. Continuação para Bran. Visita ao castelo do
séc. XIV, que pertenceu ao príncipe Vlad Tepes “O Empalador”, personagem real em
que se inspirou Bram Stoker, autor dos livros do Drácula. Almoço. Partida para o Lago
Vermelho, formado naturalmente pelo deslize de terras em 1837. Jantar e alojamento
no hotel.
3º DIA | LACU ROSU / PIATRA NEAMT / MOSTEIROS BUCOVINA / G. HUMORULUI
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Bucovina, nome que teve origem em 1774 e
que significa “a aldeia coberta de bosques”. Bucovina é ainda conhecida pelos seus
Mosteiros, construídos entre os seculos XV e XVI. Visita ao Mosteiro Agapia, o
maior da Romenia. Almoço. Visita ao Mosteiro Voronet que é considerado a joia de
Bucovina devido às pinturas que decoram a fachada da igreja, com destaque para “
O Juizo Universal”. Chegada a Gura Humorului. Jantar e alojamento em hotel.
4º DIA | GURA HUMORULUI / BISTRITA / CLUJ NAPOCA
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Cluj Napoca, com breve paragem em Bristrita,
para visita panorâmica da cidade. Almoço em restaurante local. Continuação até Cluj
Napoca, a principal cidade da Transilvânia.Visita guiada ao antigo Klausenburg dos
colonos saxões e ao húngaro Kolozsvar, um grande centro cultural e artístico. Visita
da igreja gótica mais importante do país, San Miguel. Jantar e alojamento.
5º DIA | CLUJ NAPOCA / SIGHISOARA / BRASOV
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Sighisoara, cidade natal do famoso Vlad, o
Empalador, mais conhecido como o Conde Drácula. Visita guiada à cidade medieval
mais bem conservada da Roménia. Destaque para o Torre do Relógio, o monumento
mais conhecido da cidade, contruído nos seculos XIII e XIV. Almoço. Partida para visita
da cidade de Brasov, com destaque para o Bairro Schei, Igreja San Nicolás, e a primeira

escola romena do século XV. Visita à Igreja Negra, a maior do País em estilo gótico e
a mais antiga da cidade. Jantar e alojamento.
6º DIA | BRASOV / BUCARESTE
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Bucareste. Visita da “Pequena Paris”,
conhecida desde finais do século XIX pelos seus boulevards e pelos edifícios da “Belle
Epoque” bem patente na Avenida da Vitória. Destaque para o Arco do Triunfo, o
anfiteatro Romano, a Praça da Revolução, a Universidade e a Igreja Stavropoleos.
Almoço. Visita ao Palácio do Parlamento, o segundo maior edifício do mundo a seguir
ao Pentágono. Continuação para a Catedral Patriarca, sede da Igreja Ortodoxa
Romena (visita exterior). Jantar em restaurante típico com espetáculo de folclore.
Alojamento.
7º DIA | BUCARESTE / VELIKO TARNOVO / SOFIA
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção à Bulgária. Encontro com guia local.
Continuação até Veliko Tarnovo. Almoço. Visita guiada à cidade de Veliko Tarnovo,
antiga fortaleza Tsarevetz nominada “a colina dos czares”. Continuação até Sofia.
Jantar e alojamento no hotel.
8º DIA | SOFIA / RILA / SOFIA
Pequeno-almoço no hotel. Pequeno-almoço no hotel. Manhã dedicada à visita guiada
pela cidade Sofia. Visita ao centro da capital búlgara com o edifício neobizantino
Alexandre Nevski, a igreja Santa Sofia e a rotunda San Jorge. Almoço. Saída para visita
do mosteiro de Rila, o maior e mais importante monumento da Bulgária, considerado
Património da Humanidade UNESCO. Regresso a Sofia. Jantar e alojamento no hotel.
9º DIA: SOFIA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Visita da Igreja Boyana sec. X, Patrimonio Mundial da
Unesco. Em hora a determinar transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque
e partida em voo com destino a Lisboa.
Voos Lufhtansa Previstos:

