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GRANDE CIRCUITO DA 
BULGÁRIA E ROMÉNIA    

De De De De 22 a 2922 a 2922 a 2922 a 29    de Agosto de 2019 de Agosto de 2019 de Agosto de 2019 de Agosto de 2019 ----    8 DIAS 
Programa elaborado para: 
PARÓQUIA SENHORA DA CONCEIÇÃOPARÓQUIA SENHORA DA CONCEIÇÃOPARÓQUIA SENHORA DA CONCEIÇÃOPARÓQUIA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
Praça Marquês de Pombal - Porto 
Tel: 22 507 21 90 / Fax: 22 507 21 99  

E-Mail: senhoraconceicao@gmail.com 
 

22/08/2019 (Quinta-feira) - 1º Dia – MARQUES/ PORTO/ SÓFIA 

Em hora a determinar transporte para o aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida em avião de carreira regular com 
destino a Sófia (via Munique). Chegada, assistência e transporte para o hotel. Jantar e alojamento. 
 

23/08/2019 (Sexta-feira) - 2º Dia – SÓFIA / RILA / SÓFIA 
Pequeno-almoço no hotel e excursão a Rila para visitar o Mosteiro de Rila, o mais antigo e histórico complexo de 
cultura e arquitectura búlgaras, também conhecido como o Santo Claustro de Rila, declarado Património Cultural pela 

UNESCO. Almoço em restaurante local e regresso a Sófia. Visita guiada da capital Búlgara, que inclui a Igreja de Boyana, 
declarada Património Mundial da UNESCO, verdadeiro marco da arquitectura medieval búlgara, construída no séc. XII, 
conta com uma colecção de autores anónimos com 240 figuras representando cenas bíblicas sobre os muros, a Praça 
Nede Lya (Antiga Praça Lenine), Catedral de Alexandre Nevski e Igreja russa de San Nicolas e os diferentes bairros da 
cidade que mudaram desde a queda do regime comunista, etc. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.  

 

24/08/2019 (Sábado) - 3º Dia – SÓFIA/ PLOVDIV/ SÓFIA 
Pequeno-almoço no hotel e excursão a Plovdiv. Visita desta 
bonita cidade com o seu centro antigo, as velhas ruelas, as 
casas de madeira de cores vivas, as antigas mansões com os 
seus jardins floridos, os bazares de artesanato; o teatro 
romano, restos das épocas romana, bizantina, otomana, etc. 
Almoço em viagem. A 30 km a Sul de Plovdiv, junto à estrada 
que sobe pelo vale de Tschepelarska, está o Mosteiro de 
Bachkovo, o segundo maior em importância e tamanho da 
Bulgária. Fundado em 1083 por dois aristocratas búlgaros, os 
irmãos Gregory e Abasius Bakuriani. Saqueado pelos turcos no 

séc. XV, o mosteiro sofreu uma grande reconstrução 200 mais tarde. Em hora a determinar, regresso a Sófia. Jantar e 
alojamento no hotel.  
 

25/08/2019 (Domingo) - 4º Dia – SÓFIA/ BUCARESTE 
Pequeno-almoço no hotel e viagem pela zona montanhosa do norte, 
passando por Plevna, famosa pela guerra romano – russa -turca em 
1877/78, cujo resultado foi a independência da Roménia e da Bulgária. 
Cruzaremos o Danúbio e a fronteira romeno – búlgara pela Ponte da 
Amizade, construída nos anos 50 como símbolo da colaboração entre a 
Roménia e a Bulgária. Mudança de autocarro e guia na fronteira. 
Almoço em viagem. Continuaremos por Giurgiu e a planície do sul da 
Roménia até Bucareste. Jantar e alojamento no hotel.  
 

26/08/2019 (Segunda-feira) – 5º Dia – BUCARESTE/ SIBIEL /SIBIU   
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção a Sibel, para paragem 

para visita do Mosteiro Cozia, construído por Mircea El Viejo. Em 1388, um monumento de arquitectura romena 

da Idade Média. Chegada a Sibiel (aldeia típica a 25 Km de Sibiu) para visitar o Museu de Colecções de Ícones 
sobre o vidro. Almoço em restaurante. De tarde, partida em direcção a Sibiu. Chegada e visita da cidade medieval 

de Sibiu, com catedrais evangélicas e ortodoxas, assim como o Palácio de Bruckental, um dos mais remarcáveis 
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do estilo barroco da Roménia. Foi construído entre 1778-1788 como residência de Samuel Von Bruckental, 

Governador da Transilvânia. Actualmente alberga uma das mais importantes colecções de arte da Roménia. Jantar 

e alojamento no hotel. 

 
27/08/2019 (Terça-feira)  – 6º Dia – SIBIU/ SIGHISHOARA / POIANA BRASOV 
Pequeno-almoço no hotel. Viagem por Sighishoara (uma das mais belas cidades medievais do mundo), visita ao 

Museu da Torre (64 metros de altura, representando o mais antigo monumento de estilo barroco austríaco da 

Transilvânia), a Igreja da Loma (uma das igrejas mais antigas da 

Roménia - 1345), etc. Almoço . De tarde, viagem para Poiana Brasov 

(uma das mais representativas estações de montanha da Roménia, a 

1030 metros de altitude onde admiraremos a maravilhosa paisagem 

dos Montes Cárpatos, prolongamento oriental dos Alpes).Chegada e 

visita da cidade incluindo a Igreja Negra e a S. Nicolás de Shei. 
Jantar e alojamento no hotel. 

 
28/08/2019 (Quarta-feira) – 7º Dia – POIANA BRASOV/ BRAN/ 
SINAIA/ BUCARESTE    
Pequeno-almoço no hotel. saída em direcção a Bran, onde 

visitaremos o Castelo, construído no séc. XIII. Como uma fortaleza 

entre a Transilvânia e a Valaquia, é um ponto de referência para o 

turismo romeno, graças à sua beleza e à lenda do Conde Drácula, cujo fantasma ainda domina estes lugares antigos. 

Almoço em restaurante local. De tarde, saída para Sinaia “ a Pérola dos Cárpatos ”. Visita do Castelo das Peles 

(construído entre 1875 e 1883), Ex- Residência de Verão de Carlos I, 1º Rei da Roménia; o Mosteiro de Sinaia 

(construído em 1695), contém uma colecção importante de objectos religiosos: ícones, livros antigos, porcelana e 

cerâmica dos séculos XVI – XIX. No final viagem para Bucareste. À noite, jantar no Restaurante Hanul Lui Manuc 
(com folclore). No final, regresso ao hotel. Alojamento. 
 

29/08/2019 (Quinta-feira) – 8º Dia – BUCARESTE/ PORTO/ MARQUES 
Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica da cidade das avenidas e parques. Nos anos 30, Bucareste era chamada 
também “Pequena Paris” graças às suas avenidas. Visitaremos os monumentos e avenidas mais importantes como o 
Arco do Triunfo, na impressionante Avenida Kisseleff, ainda mais larga que os campos Elísios; o Museu Nacional de 
Arte (sem entrada incluída), o Palácio dos Correios (sem entrada incluída), o Museu Nacional de História (sem entrada 
incluída), o Museu da Cidade (com entrada incluída), o Parlamento (com entrada incluída)(um edifício colossal da época 
da arquitectura estalinista com seis salas, considerado como o segundo maior em dimensões no mundo, depois do 
Pentágono),etc. Almoço em restaurante local. Continuação das visitas. Em hora a determinar transporte para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e partida em avião da Swiss com destino ao Porto (Via Zurique). Chegada e 
transporte em autopullman para o Marques. 

FIM DA VIAGEM 
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO: 
Mínimo 42 Participantes………………………….€ 1 495,00 
Mínimo 32 Participantes………………………….€ 1 550,00 

Mínimo 22 Participantes……………………..……….€ 1 690,00 
Suplemento para quarto Individual….. € 250,00

 

SERVIÇOS INCLUIDOS: - Passagem aérea, conforme programa em avião de carreira regular, com direito ao transporte de 23 kg de 
bagagem por pessoa (1 mala); - Assistência e transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa; - Autopullman de turismo com ar 
condicionado durante todo o circuito; - Acompanhante durante o circuito na Bulgária e Roménia a falar Português ou espanhol, 
consoante a disponibilidade; Visitas guiadas como mencionado no programa, algumas panorâmicas, entradas incluídas: Castelo das 
Peles Castelo em Bran, Igreja Negra  e cidade velha (Igreja San Nicolas de Schei) em Brasov, Cidadela e Museu da História dentro da 
Torre do Relógio e Igreja de Loma em Sighisoara, Catedral Ortodoxa e Católica em Sibiu, Museu das Colecções de ícones de vidro 
em Sibiel e Mosteiro de Cozia, Museu da Cidade e Parlamento em Bucareste; - Alojamento em hotéis de categoria turística superior 
– 4*, com banho privativo com pequenos-almoços buffet; - Pensão completa durante todo o circuito do jantar do 1º dia ao almoço 
do último dia; - Jantar com folclore na Roménia;- Seguro de Viagem com CIV e PVFM; - Taxas de turismo, serviço, IVA; - Taxas 
aeroportuárias e de segurança; - Saco de viagem “ML”. 

SERVIÇOS EXCLUÍDOS:- Bebidas às refeições, refeições especiais ou não mencionadas, bagageiros, gratificações, entradas em 
Museus e Monumentos quando não esteja explicito a visita do interior, extras de carácter pessoal e tudo o que não esteja 
devidamente especificado no presente programa.  

Nota: Sendo a Bulgária e Roménia países UE, o Bilhete de Identidade é aceite, no entanto 
aconselhamos o Passaporte, para uma maior rapidez e eficiência nos serviços de estrangeiros e 

fronteiras locais. 


