dos Cárpatos aos Balcãs !...

A Roménia, situada no sudeste da Europa, é um país montanhoso a norte,
caracterizando-se o sul pela vastidão do vale do rio Danúbio. O rio forma um delta
próximo do Mar Negro, constituindo uma reserva natural de vida selvagem onde
existem inúmeras aves nativas e migratórias. O Parlamento romeno é constituído
por duas Câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. Do ponto de vista étnico, 90
% da população é de origem romena e 7 % de origem húngara. À semelhança de
muitas outras línguas faladas no sul da Europa, o romeno deriva directamente do
latim, embora o país esteja geograficamente separado dos outros países de língua românica por países de língua
eslava. A Roménia possui recursos naturais consideráveis, tais como petróleo, gás natural, carvão, ferro, cobre e
bauxite. As principais actividades industriais são a metalurgia, a petroquímica e a indústria mecânica. Entre as
especialidades culinárias romenas, destacam-se as almôndegas de carne grelhadas, os rolos de couve recheados
com carne, o guisado de carne de porco com alho e cebola e pastéis recheados com natas e queijo. A lenda
arrepiante do Drácula foi inspirada pela vida do conde romeno Vlad Dracul que viveu no século XV e cujo filho ficou
célebre pelo facto de, em tempos de guerra, empalar os seus inimigos. Entre os romenos mais célebres destacam-se
o escritor Eugène Ionesco, a ginasta Nadia Comaneci e o compositor George Enesco.
A Bulgária, situada no coração dos Balcãs, a Bulgária possui uma grande
diversidade de paisagens, predominando, a norte, as vastas planícies das margens
do Danúbio e, a sul, as montanhas e planaltos. A leste, a costa do Mar Negro atrai
turistas durante o ano inteiro. Fundada em 681, a Bulgária é um dos mais antigos
Estados da Europa, sendo a sua história marcada pela sua situação geográfica na
confluência da Europa com a Ásia. Cerca de 85% da população é constituída por
cristãos ortodoxos e 13% por muçulmanos. A população de origem turca representa
10% e a de origem romanichel 3%. De igual modo, a cozinha tradicional búlgara é
uma mistura de influências do ocidente e do oriente. Os pratos típicos são à base de iogurte que, segundo a crença
popular, assegura longevidade a quem o consome regularmente. A Assembleia Nacional da Bulgária (parlamento
unicamaral) é composta por 240 membros eleitos por um mandato de quatro anos. As principais exportações da
Bulgária são constituídas por produtos industriais leves, produtos alimentares e vinhos, competindo com êxito nos
mercados europeus. A Bulgária é conhecida pela sua música popular, tendo mesmo sido gravada uma canção pela
Voyager Golden Record que foi depois enviada para o espaço pela NASA. Entre os búlgaros mais célebres destacamse a filósofa Julia Kristeva, Elias Canetti, Prémio Nobel da Literatura, em 1981, e o escultor Christo Javachev o criador
de muitas esculturas de exterior pouco ortodoxas.

Programa:
1º. Dia - Lisboa / Frankfurt / Sofia
Comparência no Aeroporto de Lisboa pelas 10h15 para formalidades de embarque assistidas por um Delegado de
BOOKING TRAVEL e partida às 12h15 em avião da Lufthansa - voo LH1167 - com destino a Frankfurt. Chegada pelas
16h15 (hora local +1 que em Lisboa). Mudança de avião e continuação da viagem às 17h20, também em avião da
Lufthansa - voo LH1428 - com destino a Sofia. Chegada pelas 20h30 (hora local +2 que em Lisboa). Assistência e
transporte em viatura privada para o Hotel. Jantar e alojamento.

2º. Dia - Estadia em Sofia
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel após o qual daremos inicio a um tour de visita à cidade Sofia, capital da
Bulgária, centro cultural e politico do país. Praça Sveta Nedelia, a Rotunda de São Jorge, O Teatro Nacional, a Praça
Alexandre Batenberg com o Palácio Real, a Igreja russa de São Nicolau, a Catedral Alexandre Nevski e a antiga
Basílica de Santa Sofia. Almoço servido num restaurante local. De tarde, visita ao Museu Nacional de História e à
Igreja de Boyana. Jantar tipicamente búlgaro com show de danças e cantares búlgaros.
3º. Dia - Sofia / Mosteiro de Rila / Plovdiv (245 Kms)
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel, saída em direcção ao Mosteiro de Rila, construído no coração da
montanha. Foi fundado pelo monge Iván Rilski no séc. X e desde a sua fundação constitui-se no centro histórico
impulsionador da cultura nacional búlgara. Visita à Igreja, ao Museu e antiga cozinha do Mosteiro. Almoço servido
num restaurante local. De tarde, continuação da viagem para Plovdiv. Chegada Jantar e alojamento no Hotel.

4º. Dia - Plovdiv / Kazanlak / Etara / Veliko Tarnovo (210 Kms)
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e inicio do tour de visita à cidade de Plovdiv com um centro histórico que é
um autêntico museu da antiga arquitectura e decoração búlgaras. As velhas ruelas, as casas de madeira de cores
diversas e difusas, as mansões com floridos jardins, as lojas de artesanato, as ruinas e as fortificações oferecem um
conjunto turístico único. Visita à parte mais antiga da cidade contemplando a casa de Kyumdjiuglu (Museu
Etnográfico), a Igreja dos Santos Constantino e Helena, etc. Concluída a visita, continuação da nossa viagem em
direcção ao Vale das Rosas, lindíssima região onde se cultiva a rosa oleácea e se produz 70% do óleo de rosas
utilizado no fabrico de perfumes. Chegada a Kazanlak para Almoço servido num restaurante local. De tarde, visita à
cidade incluindo os principais pontos de interesse turístico e a réplica do tumulo transferido para o Museu
Etnográfico. Continuação para a Igreja Ortodoxa russa de Shipka. Após a visita, continuação para o Museu
Etnográfico ao ar livre de Etara onde podemos contemplar oficinas artesanais dos 26 ofícios búlgaros ainda em
funcionamento no século XX. Continuação da nossa viagem para Veliko Tarnovo. Chegada. Jantar e alojamento no
Hotel.

5º. Dia - Veliko Tarnovo / Arbanassi / Bucareste (300 Kms)
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e tour de visita à cidade de Veliko Tarnovo, uma das mais belas cidades de
Bulgária. Vista à Colina de Tzarevetz, a Pequeno Porta, a Muralha Sul, a Torre de Baldoin e o Palácio do Patriarca.
Concluída visita continuação para Arbanassi - Residência de Verão da Corte Búlgara com um conjunto de casas que
pertenceram a famílias ricas e cortesãs. Visitaremos também a Igreja da Natividade. Almoço servido num
restaurante local. De tarde, continuação da viagem em, direcção a Bucareste. Chegada. Jantar e alojamento no
Hotel.

6º. Dia - Bucareste / Constança (270 Kms)
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Manhã dedica a visita de cidade de Bucareste, capital da Roménia com
entrada no Museu ao ar livre e foto stop nos seguintes monumentos : Arco do Triunfo, Praça da Vitória, Praça da
Revolução, Ateneu Romano, Igreja Cretulescu, Palácio da Comunicações, Palácio do Município, Parque Cismigiu,
Opera Romana, Academia Militar, Palácio do Parlamento, Palácio do Patriarcado, Praça da Constituição e Praça
Unirii. Almoço servido num restaurante local. De tarde, saída em direcção a Constança, importante porto marítimo
situado no Mar Negro. Chegada. Jantar e alojamento no Hotel.

7º. Dia - Constança / Bucareste (Tour da Costa Romena) (300 Kms)
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e inicio do tour de viksita à cidade de Constança, visitando: os vestígios da
antiga civilização – termele romane (os banhos romenos), o edifício romano em mosaico, as Catedrais ortodoxas e
romano-católica, o Casino (construído entre 1904 e 1909), “Geamia Hunchiar” (mesquita construída entre 1867 e
1868, com um minarete de 24 metros), Mesquita Mahmud, monumento árabe-bizantino construído 1910 sobre as
ruínas de uma antiga mesquita, o Farol genovês (1858-1886) com 8 metros de altura, as Estátuos dos Poetas Ovidio
e Mihai Emiescu e o Museu Arqueológico (entrada). Almoço servido num restaurante local. De tarde, tour de visita à
estancia balnear de Mamaia, ao Lago Siutghiol e à telegondola inaugurada em 2004. Continuação para Bucareste.
Jantar e alojamento no Hotel.

8º. Dia - Bucareste / Brasov (Sinaia / Castelo Peles / Azuga Prova de vinhos) (230 Kms)
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel, partida para Brasov com paragem em Sinaia, conhecida como A
Pérola dos Cárpatos, para visitar o Castelo de Peles de aspecto rústico devido à combinação de materiais usados na
sua construção (madeira e pedra), antiga residência da Família Real da Roménia, construído no séc. XIX no reinado
de Carol I, primeiro rei do país, dispõe de mais de 160 divisões de entre as quais assume particular destaque o Salão
Nobre, a Sala de Armas e a Biblioteca e do Mosteiro de Sinaia, fundado em 1695 por Miguel Cantacuzino – Grande
Dignatário Romeno no regresso de uma viagem à Terra Santa a estancia de Sinaia muda de nome para Mosteiro
Sinai. Continuação até Azuga para uma visita às Caves Rhein, construídas em 1892, para prova de vinhos e visita.
Almoço tipo BQ. Continuação para Brasov, pitoresca e tradicional, que nos recorda o orgulho de ter sido a capital da
Transilvânia. Jantar e alojamento no Hotel.

9º. Dia - Brasov / Sighisoara (Brasov / Bran) (200 Kms)
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. De manhã, tour de visita à cidade de Brasov, importante cidade que nos
surpreende pela beleza da sua arquitectura e cujo centro histórico se encontra repleto de monumentos de muito
interesse como são os casos da Igreja Negra, o mais prestigiado monumento gótico romeno dispondo de uma
impressionante colecção de tapetes orientais, o antigo edifício de Câmara Municipal, números palácios, etc.
proporcionam um passeio agradabilíssimo pela cidade sem esquecer o bairro antigo, Sheii Brasovului. Continuação
para Bran. Almoço servido num restaurante local. De tarde, visita ao Castelo de Bran, fortaleza do séc. XIV,
conhecido em todo o Mundo graças aos cineastas americanos, célebre castelo evocador da lendas de Vlad Tepes e
que transmite uma beleza rara a todo o vale circundante. O seu interior alberga o Museu de Arte Feudal. Concluída
a visita continuamos para Sighisoara (Património da Humanidade). Jantar e alojamento no Hotel.

10º. Dia - Sighisoara / Piatra Neamt (285 Kms)
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel inicio do tour de visita à Cidadela de Sighisoara, originalmente
cidade romena, hoje em dia é uma das mais importantes cidadelas medievais de todo o Mundo; no alto de uma
colina destaca-se a cidadela rodeada de muralhas, as suas portas e labirintos, a Torre do Relógio do séc. XIV e a casa
onde nasceu o Príncipe Vlad Tepes – o Drácula. Almoço servido num restaurante local. De tarde, partida em direcção
a Piatra Neamt passando pela zona balneária de Sovata - Gheorghieni - Bicaz. Chegada. Jantar e alojamento no
Hotel.
11º. Dia - Piatra Neamt / Gura Humorului (Mosteiro de Bucovina) (120 Kms)
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. O dia de hoje será totalmente dedicado à visita aos Mosteiros de Bucovina
(Património da Humanidade) com frescos exteriores pintados – uma Bíblia em imagens vivas, visitaremos os
seguintes Mosteiros: Sucevita, sólida cidadela de pedra do séc. XVI com Igrejas da Ressurreição cujas pinturas
exteriores se consideram as melhor conservadas, em rota visitaremos também a casa onde se fabricam os Ovos de
Páscoa. Em seguida temos o Mosteiro da Moldovita em cujo recinto fortificado se destaca a Igreja da Anunciação e
terminamos com Voronet, a Capela Sistina do Oriente, cujas pinturas se projectam sobre o fundo azul que figura nos
catálogos internacionais. Almoço servido num restaurante local. De tarde, continuação para Humorului. Chegada.
Jantar e alojamento no Hotel.

12º. Dia - Gura Humorului / Paso Borgo / Bistrita / Targu Mures (355 Kms)
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e partida em direcção a Paso Borgo, local onde o novelista irlandês Bram
Stoker instalou o castelo do célebre vampiro da novela O Drácula, Após a visita, continuação para Bistrita, centro do
cenário da dita novela. Almoço servido num restaurante local. De tarde, continuação da nossa viagem em direcção a
Targu Mures, conhecida como a Cidade das Rosas. Visita panorâmica da cidade. Jantar e alojamento no Hotel.

13º. Dia - Targu Mures / Turda / Cluj / Munique / Lisboa
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e saída em direcção a Turda para uma breve visita panorâmica do centro
medieval e continuação para Cluj para uma breve visita panorâmica da cidade a ter minar no Aeroporto.
Formalidades de embarque e para tida às 12h45 em avião da Lufthansa – voo LH1671 – com destino a Munique.
Chegada pelas 13h25. Mudança de avião e continuação às 19h20 também em avião da Lufthansa – voo LH1792 –
com destino a Lisboa. Chegada pelas 21h35 (hora local -1 que em Frankfurt)

Fim da Viagem

Preço por pessoa ( Minimo de 25 Participantes ) – SOB CONSULTA
Crianças (dos 2 aos 11 anos, partilhando o quarto com 2 adultos) : 30% de desconto

O Preço inclui:
●

Passagem aérea, classe turística, voos da Lufthansa Lisboa / Sofia + Cluj / Lisboa;

●

Alojamento em Hotéis de 4 estrelas durante 13 dias / 12 noites;

●

Todas as refeições (Pensão Completa) desde o Jantar do 1º. Dia ao Pequeno Almoço do 14º. Dia;

●

Circuito em autopullman de turismo com Ar Condicionado e bancos reclináveis conforme itinerário;

●

Todos os Tours descritos no itinerário;

●

Todas as visitas descritas no itinerário;

●

Jantar Típico com show de danças e cantares búlgaros;

●

Guia durante todo itinerário (de Sofia a Cluj) a falar português ou castelhano;

●

Acompanhamento permanente por um Delegado de BOOKING TRAVEL;

●

Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível no valor de EUR 241,00 (actualizável em caso de alteração);

●

Todas as taxas e impostos de turismo em Portugal Bulgária e Roménia.

O Preço não inclui:

P

Bebidas às refeições

P

Gratificações

P

Gastos de natureza pessoal no Hotel

P

Em gera, tudo o que não se encontrar descrito na rubrica “o preço inclui”

Condições Gerais
ORGANIZAÇÃO
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking
- Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua
Bernardo Lima, nº 22 A, 1169-079 Lisboa, contribuinte fiscal
nº 501145834, com o capital social de Euros 200.000,00,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa, sob o número 1196 e com o RNAVT 1951.
INSCRIÇÕES
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor
total da viagem, devendo o pagamento restante ser
efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% até 60
dias antes da realização da viagem e os restantes 30% até 30
dias antes da partida . A Agência organizadora reserva-se o
direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não
tenha sido efectuado nas condições acima mencionadas.
TAXAS DE AEROPORTO
Estão incluídas no preço sujeito a actualização
DESISTÊNCIAS
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da
viagem, terá de pagar todos os encargos a que a desistência
dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do
preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os
montantes acima referidos
MÍNIMO DE PARTICIPANTES
A viagem constante deste programa está baseada num
número mínimo de participantes, pelo que a Agência
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a
existir o número mínimo de participantes.

ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de
partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de
categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer
indemnização ou reembolso das quantias pagas.
ALTERAÇÃO AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos
serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do
programa pelo que estão sujeitos às alterações que resultem de
variações de custos nos transportes, do combustível, dos hotéis,
de direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc.
Sempre que se verificar esta alteração, o cliente será
imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que
lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua
inscrição nos mesmos termos e condições previstos na rubrica “
Desistências”
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas
as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e
eventual variação do preço.
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem
constante deste programa e emergentes das obrigações
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de
responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Generali e por
uma caução no Turismo de Portugal nos termos da legislação
em vigor.

BOOKING - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Rua Bernardo Lima, 22 A - 1169-079 LISBOA (Portugal)
Tel.: (351) 213 16 12 59 - Fax: (351) 213 16 12 80 - RNAVT 1951
www.viagens-booking.com

