
 

 
 

 

Roménia & Bulgaria 

Conheça Roménia (em grupo ) e Bulgaria 
(em privativo) – as suas ricas culturas, 

folclores, paisagens selvagens e castelos 
com historia... 

Viagem garantizada 14 dias / 13 noites 
Posibilidade de comprar somente a parte de Romenia  ou de Bulgaria 

 

 

Dia 1º Brasil / Bucareste 
Apresentação para embarque com destino a Bucareste.  
 
Dia 2º  Bucareste 
Chegada a Bucareste e encontro com o guia que fará o transfer até o hotel e dará as primeiras informações da cidade. 
 
Dia 3º  Bucareste 
Visita panorâmica na capital romena, para admirar as suas avenidas, os edifícios gloriosos da Bell’Epoque, o Arco do 
Triunfo, o anfiteatro Romano, a Praça da Revolução, a Universidade, e a igreja Stavropoleos, considerada uma verdadeira 
obra de arte da arquitetura romena. Jantar em restaurante típico. Noite em Bucareste. Guia em Espanhol  
 
Dia 4º  Bucareste – Sibiu – Sighisoara 
Saida em direção a Sibiu, capital cultural Europeia em 2007. Parada para visita ao mosteiro de Cozia do seculo XIV, 
situado na margem direita do rio Olt e conhecido por ser um dos  complexos históricos e artísticos mais antigos da 
Roménia. Continuamos até Sibiu; almoço. Segue-se  uma  visita  no  centro  histórico  da  capital  da  província  
considerado  o  maior  da Transilvânia com mais de 7 km de muralhas  das quais se conservam  ainda hoje vestígios 
intactos. 

Aqui podemos visitar a imponente igreja evangélica gótica do seculo XIV, onde se encontra um notável órgão de 10.000 
tubos considerado o maior da Roménia. Partida para Sighisoara, cidade natal do famoso Vlad o Empalador mais 
conhecido como o Conde Drácula. Noite em Sighisoara. Guia em Espanhol  

 

Dia 5º Sighisoara – Targu Mures – Gura Humorului 
Sighisoara, a cidade medieval mais bonita e bem conservada da 
Roménia. O monumento mais conhecido e mais bonito da cidade é a 
Torre do Relógio, contruída nos seculos XIII –XIV. Almoço e saida para 
Targu Mures.  
Breve passeio panorâmico pela cidade de Targu Mures, famosa por 
suas praças cercadas por edifícios da Secessão, entre eles os mais 
impressionantes: a prefeitura e o Palácio da Cultura. Saída em direção 
a Bucovina, a região da Moldávia cujo nome significa “a aldeia coberta 
de bosques de faia”. Conhecida pelas suas paisagens maravilhosas, 
Bucovina é ainda mais famosa pelos seus mosteiros com afrescos, 
construídos entre os seculos XV e XVI. Noite em Gura Humorului. 

Guia em Espanhol  
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Dia 6º  Gura Humorului – Mosteiros de Bucovina – Piatra Neamt 
Continuamos em Bucovina. Visita ao Mosteiro Moldovita, rodeado por fortalezas e com afrescos externos. Visita ao 
Mosteiro Sucevita, conhecido pelo importante afresco “a Escada das Virtudes” e pela sua imponente muralha. Almoço. 
Visita ao Mosteiro Voronet, denominado como Capela Sistina do Leste da Europa e considerado a jóia de Bucovina 
devido aos afrescos que decoram a fachada da igreja, entre os quais, o mais famoso é  “O Juizo Universal”. No 
final das visitas chegada a Piatra Neamt, cidade que pela sua beleza e posição no distrito de Neamt, é também 
chamada “Perla Moldovei” (a perla da Moldávia). Noite em Piatra Neamt. Guia em Espanhol  

 
Dia 7º  Piatra Neamt – as Gargantas Bicaz – Bran – Brasov 
Saida para, Brasov, passando pela cadeia dos Cárpatos, através das gargantas 
de Bicaz, o canyon mais famoso do país, com a longitude de 10 km formado 
por rochas calcárias   mesozóicas   com   300-400   mts   de   altura, costeando   
o   lago   Vermelho.   Visita   ao   Castelo   de Bran, conhecido como Castelo 
do Drácula, um dos mais pitorescos do país. Continuação para Brasov. 
Almoço. À tarde, visita na cidade, uma das mais fascinantes localidades 
medievais da Roménia. Visita na Igreja Negra (Biserica Neagrã), a maior do 
país em estilo gótico e às fortificações antigas da cidade, com os seus 
balaustres do grémio dos artesãos. Noite em Brasov. Guia em Espanhol  

 
Dia 8º  Brasov – Sinaia – Bucareste 
Seguimos à Sinaia, chamada Perla dos Cárpatos, a localidade de montanha mais famosa da Roménia. Visita ao Palácio 
Peles, antiga residência real, construída em finais do século XIX no estilo neogótico dos castelos bávaros. O Castelo dispõe 
de 160 quartos, decorados em todas as formas possíveis, prevalecendo as decorações em madeira. Logo após partida 
para Bucareste e almoço. 

Tarde dedicada inteiramente à visita na capital Romena, para admirar as suas 
grandes avenidas, os gloriosos edifícios da Bell’Epoque, o Arco do Triunfo, o 
auditório Romeno, a Praça da Revolução e a Praça da Universidade. 
Continuaremos então a visita passando à parte exterior do “Patriarcado” (o 
centro da espiritualidade da igreja ortodoxa romena) e admirando a igreja 
Stavropoleos, considerada uma obra-prima da arquitetura romena. Visita ao 
Palácio do Parlamento, o segundo maior edifício do mundo depois do 
Pentágono de Washington. Noite em Bucareste. Guia em Espanhol 
 

 
Dia 9º  Bucareste   

Tempo livre à disposição. Traslado ao aeroporto e saída de Bucareste com destino a Bulgaria. Chegada recepção no 
aeroporto de Sofia, e traslado ao Hotel e hospedagem. Hotel disponivel após as 14h00.  

 
Dia 10º SOFIA MOSTEIRO DE RILA SOFIA  
Neste dia faremos um tour Privado de Meio Dia: Sofia, Igreja Boyana e Museu Histórico 
Café da manhã e saída para a visita do famoso Mosteiro de Rila do seculo X, Patrimônio da Humanidade, o maior e mais 
admirável da Bulgária. 
O passeio começa às 09:00, quando você terá o encontro com o guia privado no hotel. De carro você vai para a periferia 
de Sofia e Vitosha Mountain.  
A primeira parada é o Museu Nacional de História,(ingresso não incluído) o maior museu da Bulgária e um dos maiores 
dos Bálcãs. Que tem coleções ricas desde a antiguidade até os dias de hoje. A próxima parada é a notável Igreja 
Boyana,(ingresso não incluído) reconhecida pela UNESCO por causa de seus afrescos incrivelmente bem preservados do 
século XIII.  
Depois de explorar a Boyana Church, vamos ao ao centro de Sofia para um passeio turístico de duas horas.  
Você contornará os prédios e locais mais interessantes e aprenderá a história destes locais com seu guia. Veja os pontos 
turísticos como a Catedral de Alexander Nevsky, a Basílica de Santa Sofia, a Rotunda de São Jorge, o Parlamento, a 
Presidência, os Reinos Romanos e outros. A turnê terminará por volta das 14:00, perto do início da rua Vitosha - a rua 
principal de Sofia. Visita a Igreja do Museu, os manuscritos, as esculturas de madeira, tecidos e tapeçarias, etc.  
Guia em Espanhol   
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Dia 11º SOFIA PLOVDIV 
Plovdiv e Bachkovo: Neste dia faremos uma viagem a Plovdiv, uma das cidades mais antigas do mundo.  
Desfrute de um passeio a pé de 3 horas no encantador bairro antigo e admire suas casas ornamentadas do século XIX, 
as paredes da antiga fortaleza e as magníficas igrejas. Observe também as estruturas romanas, incluindo teatro, fórum 
e estádio. À tarde, continuaremos até o Mosteiro de Bachkovo, um famoso local religioso que é popular entre os 
visitantes. Admire os afrescos únicos na sala de jantar e também a fachada da Igreja de São Nicolau, pois o guia fornece 
comentários sobre a história, a arquitetura e a vida moderna do mosteiro. Retorno a Sofia 
Guia em Espanhol  
 
Dia 12º PLOVDIV MOSTEIRO DE BACHKOVO KAZANLAK 
Após o café da manhã, você viajará para a charmosa cidade búlgara 
de Starosel. Aqui, você irá explorar os túmulos do templo que existem 
há mais de 2500 anos. Você verá o enorme túmulo recentemente 
descoberto do que se acredita ser um antigo rei dos trácios.  
Depois disso, seguiremos para a famosa cidade de Hisarya, onde você 
visitará as famosas nascentes de água mineral quente. Explore as 
ruínas deixadas pela grande civilização romana aqui.  
Antes de voltar, faremos um passeio pelos belos parques verdes de 
Hisarya. Retorno a Sofia. 
Guia em Português  
 
Dia 13º SOFIA 
Café da manhã e dia livre, a noite um tour pelos pontos turísticos de Sofia, antes do jantar e um show folclórico nesta 
excursão noturna. Um passeio panorâmico pela capital da Bulgária para ver seus destaques iluminados, incluindo a 
iluminada Catedral Alexander Nevsky, o Palácio Nacional da Cultura e muito mais. Em seguida, saboreie um jantar 

búlgaro de 3 pratos complementado com um show folclórico ao vivo de 
música e dança tradicional local. Jantar, show, transporte com ar-
condicionado e traslado. 
Guia em Espanhol  
 
Dia 14º SOFIA 
Dia livre para passear a vontade por Sofia com o roteiro das atrações e 
lugares para conhecer, exclusivo da Principal Operadora Turística. 
 
Dia 15º SOFIA 
Em horário combinado, transfer ao aeroporto, para embarque com destino 

ao Brasil ou a outro tour a sua escolha. 
 

O preço inclui: 
• 13 x noite em quarto duplo em hoteis 4*  

- 3 noite em 4* em Bucareste  -  1 noite em 4* em Sighisoara  -  1 noite em 4* em Guru Humorului 
- 1 noite em 4* em Piatra Neamt  -  1 noite em 4* em Brasov  -  6 noites em 4* em Sofia 

• 13 x café de manhã buffet em todos os hotéis 
• 5 x almoço e 1 x jantar  incluindo água mineral 
• Guía acompanhante de em idioma espanhol durante toda a rota  
• Transporte durante toda a rota (em carro, minivan ou ônibus) 
• Traslados aeroporto em Bucareste – hotel – aeroporto em Bucareste, em privativo 
• Traslados aeroporto em Sofia – hotel – aeroporto em Sofia, em privativo 
• Entradas mencionadas: 

- Entrada ao Mosteiro Cozia 
- Entrada aos Mosteiros de Bucovina: Moldovita, Sucevita, Voronet 
- Entrada ao Castelo de Kemeny 
- Entrada ao Castelo de Bran 
- Entrada à Igreja Negra em Brasov 
- Entrada ao Palácio Peles 
- Entrada ao Casco Velho em Bucareste 
- Entrada à Igreja “Patriarcado” 
- Entrada á Igreja Stavropoleos 
- Entrada ao Palácio do Parlamento em Bucareste 

• Um Show folclórico ao vivo de música e dança tradicional. Jantar e traslado em Sofia 

mailto:contato@principaloperadora.com.br


 

Principal Operadora Turística 
contato@principaloperadora.com.br   Tel 11 4063 4793   whatsapp 11 9 8581 5513  

 
Não incluso: 
• Excursão ao Palácio Primaverii e Museu Nacional de Historia com guia local (Roménia). 

Suplemento 49 EUR/pax. (min 2 pax) 
• Entradas no Museu da Boyana e no Museu de História Nacional, comprar somente no local 
• Passagem aérea ( solicite o valor com embarque de sua cidade ) 

 

 Em quarto duplo Suplemento individual 

 
Preço da parte terrestre 

 
Euro 2.230,00 por pessoa 

 
Euro 695,00 

 

Romenia – datas para 2021: 

 

Chegando na Romenia : 

SEMANA SANTA: 28 Marzo 2021 
24 Abril 2021 
15 Mayo 2021 
29 Mayo 2021 
12 y 26 Junio 2021 
10 y 24 Julio 2021 
07, 14 y 21 Agosto 2021 
04 y 18 Septiembre 2021 
09 y 23 Octubre 2021 
 
Possibilidade de fazer a parte da Romenia em privativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roménia (em grupo ) e Bulgaria (em privativo)  

 
Posibilidade de comprar somente a parte de Romenia  ou de Bulgária 

 
Solicite outras opções de paises da Europa. 

 
Fiananciamento sem entrada em 09 x sem juros 
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