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Dia 1 

Bucareste 

Chegada e transfer ao hotel escolhido com café da manhã. Restante do dia. 

 

Dia 2 

Bucarest  
Neste dia faremos uma breve 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. Excursão ao Palácio Primaverii – 

ex residência da família Ceausescu e ao Tesouro Histórico, situado no Museu Nacional de História. Noite em Bucareste. 

 

Dia 3 

Bucarest – Sibiu – Sighisoara 

Saída em direção a Sibiu, capital cultural Europeia em 2007. Paragem para visita no mosteiro 

de Cozia do século 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 século 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. 

  

Dia 4 

Sighisoara – Targu Mures – Gura Humorului 
Visita de Sighisoara, a cidade medieval mais bonita e bem conservada da Roménia. O 

monumento mais conhecido e mais bonito da cidade e a Torre do Relógio, construída nos 

séculos XIII –XIV. Almoço. Saída para Targus 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 séculos XV e XVI. Noite em Gura 

Humorului. 

  

Dia 5 

Gura Humorului – Mosteiros de Bucovina – Piatra Neamt 

Continuamos em Bucovina. Visita no Mosteiro Moldovita, rodeado por fortalezas e com 

afrescos externos. Visita no Mosteiro Sucevita, conhecido pelo importante afresco “a Escada 

das Virtudes” e pela sua imponente muralha. Almoço. Visita no Mosteiro Voronet, denominado 

como Capela Sistina do Leste da Europa e considerado a joia de Bucovina devido aos afrescos 

que decoram a fachada da igreja, entre os quais, o mais famoso “O Juízo 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. 

  



 
 

Dia 6 

Piatra Neamt – as Gargantas Bicaz – Bran – Brasov 

Saída para Brasov. Passamos pela cadeia dos Cárpatos, através das gargantas de Bicaz, o 

Canyon mais famoso do país, com a longitude de 10 km formado por rochas calcarias 

mesozoicas com 300-400 mts de altura, costeando o lago Vermelho. Visita no 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 balaústres do grémio dos artesãos. Noite em Brasov. 

  

Dia  7 

Brasov – Sinaia – Bucareste 

Seguimos á Sinaia, chamada Perla dos Cárpatos, a localidade de montanha mais famosa da Roménia. Visita no 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 partida á Bucareste. 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 á 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 no Palácio do Parlamento, o segundo maior 

edifício do mundo depois do Pentágono de Washington. Noite em Bucareste. 

 

Dia 8 

Bucareste 

Tempo livre à disposição. Traslado ao aeroporto e saída de Bucareste. 

Possibilidade de comprar um outro roteiro e prolongar a sua estadia na Europa. 

 

Preço por pessoa parte terrestre em apto duplo: a partir de EURO 1.375,00 

em 10 x sem entrada   tarifa sujeita a reajuste sem prévio aviso 

Incluído 

• 3 noite em 4* Capitol Hotel em Bucareste 

• 1 noite em 4* Central Park Hotel em Sighisoara 

• 1 noite em 4* Best Western Bucovina Hotel em Gura Humorului 

• 1 noite em 4* Central Plaza Hotel em Piatra Neamt 

• 1 noite em 5* Aro Palace Hotel em Brasov 

• Café de manhã buffet em todos os dias nos hotéis 

• Meia pensão, incluindo água mineral 

• Guia acompanhante em espanhol durante toda a rota (chofer-guia para grupos de menos de 7 pessoas) 

• Transporte durante toda a rota (em carro, minivan ou ônibus) 

• Traslados aeroporto – hotel – aeroporto  

• Entrada ao Mosteiro Cozia 

• Entrada aos Mosteiros de Bucovina: Moldovita, Sucevita, Voronet   

• Entrada ao Castelo de Bran 

• Entrada á Igreja Negra em Brasov 

• Entrada ao Palácio Peles 

• Entrada ao Casco Velho em Bucareste 

• Entrada á Igreja “Patriarcado” 

• Entrada á Igreja Stavropoleos 

• Entrada ao Palácio do Parlamento em Bucareste 

 

Consulte tarifa da parte aérea com embarque em sua cidade. 
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