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BULGARIA / ROMENIA

GRANDE TOUR DA BULGARIA E ROMENIA



GRANDE TOUR
DA BULGARIA 
E ROMENIA

Circuito de 8 dias / 7 noites

DIA 1 – SOFIA
Chegada ao aeroporto de Sofia, acolhimento pelo nosso guia local e transfer para o hotel. Após o 
check in, começamos o city tour panorâmico da capital búlgara, visitando os locais mais emblemáticos 
como; o templo de St Nedelya, a mesquita Banya Bashi, a sinagoga, a Catedral Ortodoxa S. 
Alexandre Nevski , o palácio presidencial. Jantar com espetáculo folclórico. Alojamento.

DIA 2 - SOFIA / MOTEIRO DE RILA / PLOVDIV
De manha, seguimos para as montanhas de Rila, onde visitamos o famoso mosteiro ortodoxo e o mais 
antigo do país. Construído  no séc XIV, alberga quadros preciosos e raros, milhares de manuscritos 
, livros antigos e esculturas de madeira. Continuação para Plovdiv, uma das cidades mais antigas da 
Europa. Durante a visita iremos descobrir o património histórico e cultural único como o Odeon, o 
Foro e o Estadio Romano. Jantar e Alojamento.

DIA 3 - PLOVDIV / KAZANLAK / VELIKO TARNAVO
De manha , seguimos para Kazanlak, a cidade da rosa, região reconhecida pela produção de óleos 
de rosa e produtos cosméticos feitos à base da rosa.  Visita do centro de produção de óleos. Apos 
a visita, continuação através da estrada de montanha passando pelo col de Shipka. Visita do Museu 
Etara, trata-se de uma aldeia museu, onde encontramos diferentes artesões de objetos tradicionais, 
joias , etc.. Depois da visita seguimos para Veliko Tarnavo. Jantar e Alojamento.
 
DIA 4 - VELIKO TARNAVO / BUCAREST
De manha, visitamos a capital medieval da Bulgaria; Veliko Tarnavo , esta cidade tem mis de 5 mil 
anos de história, cultura e tradições.  Visitamos o centro histórico a fortaleza de Tsaravets e a igreja 
S. Demetrius. Tempo Livre. De tarde , saímos para a Bucareste, a capital da Roménia. À chegada , 
city tour panorâmico  passando pelos locais mais  importantes da cidade como o Arco do Triunfo,  a 
Avenida Kiseleff, a Praça da Vitória, o Palácio do Governo. Jantar com show folclórico. Alojamento.

DIA 5 - BUCAREST / SIBIU 
De manha, saímos em direção da Transilvania, passando por paisagens sublimes. Parada no caminho 
para visitar o Mosteiro Ortodoxo  Cozia, construído no séc XIV.  No inicio da tarde , chegamos a 
Sibiu, considerada uma das 10 cidades onde se vive melhor. Em 2007 a cidade foi Capital europeia da 
cultura.  Esta cidade conserva um centro rico em monumentos e eventos culturais. Breve panorâmica  
passando pelo pontos mais emblemáticos da cidade, Praça Grande, o Palácio Bruckenthal, a ponte 
dos mentirosos, praça Huet, entre outros locais...Jantar e alojamento.
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DIA 6 - SIBIU / BIERTAN / SIGHISOARA / BRASOV  
Transilvânia é uma região famosa pelos seus castelos, as suas lendas e as suas igrejas fortificadas. 
Passamos por aldeias pitorescas em direção de Biertan, onde faremos uma parada para visitar a maior 
igreja fortificada construída na Transilvânia. Depois continuamos para Sighisoara , a terra natal do 
conde Drácula. Passeio na cidade de Sighisoara que foi colonizada pelos alemães no séc XIII, conta 
com uma das poucas fortalezas medievais ainda habitadas. Veremos a torre do relógio, a casa do 
Conde Drácula, a igreja. Continuação para Brasov. Jantar e alojamento.

DIA 7 - BRASOV / BRAN / BRASOV 
De manha saída para BRan, para visitar o castelo mais famoso da Europa, o castelo do conde 
Dracula. O castelo foi construído no séc XIV e serviu como fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia 
durante séculos. Regresso a Brasov e city tour panorâmico da cidade, outrora apelidada a coroa da 
Transilvânia. Brasov foi colonizado pelos cavaleiros teutónicos no séc XII. Visitamos a Igreja Negra, o 
maior edifício religioso entre Viena e Istanbul, a primeira escola romena. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

DÍA 8 – BRASOV / SINAIA / BUCAREST  
De manha, saída para a região de Sinaia, para visitar um dos castelos mais bonitos da Roménia, 
Castelo de Peles.  O castelo foi construído nos finais do séc XIX pelo rei Carlos I  e serviu como 
residência da família real até 1947. O castelo é hoje um museu que conserva um património mobiliário 
excecional. Apos a visita seguimos para a aeroporto de Bucareste. 
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