
Roménia histórica 
De 21 a 30 de Julho   inscrições até 4 de Abril 

10 dias / 17 refeições  

DIA 21 MP  LISBOA / BUCARESTE  

Comparência no aeroporto 150 minutos antes da 

partida. Formalidades de embarque e saída em voo 

com destino a Bucareste. Chegada, encontro com o 

guia acompanhante e transporte ao hotel. Jantar e 

alojamento.  

 

DIA 22 PC  BUCARESTE – SINAIA – BRASOV 

Pequeno-almoço. De manhã partida até Sinaia. 

Chegada a Sinaia, a mais famosa estância de montanha 

da Roménia, também conhecida como a “Pérola dos 

Cárpatos”, um dos palácios reais da Europa em melhor estado de conservação. Visita do Castelo de Peles, o 

Palácio que serviu como residência de Verão para Carol I, o Príncipe Rei da Dinastia Hohenzollern da Roménia. 

Construído na segunda metade do século XIX, o Palácio representa o esforço do Rei para recrear os estilos e 

ambientes da Baviera, sua terra Natal, no cenário das Montanhas Romenas. Cenas das Óperas de Wagner, 

intrincadamente esculpidas em madeira, decoravam todo o interior e exterior do Palácio. Almoço. 

Continuação para Brasov. Jantar e alojamento. 

 

DIA 23 PC  BRASOV – BRAN – BRASOV  

Pequeno-almoço. Saída para visita ao Castelo de Bran, construído no séc. XIV para travar as invasões turcas e 

residência de Verão da família Romena desde 1920. Dizem que aqui terá vivido Vlad Tepes, a fonte de 

inspiração para o personagem da lenda Drácula. Almoço e regresso a Brasov. De tarde, visita panorâmica de 

uma das mais antigas, e importantes, cidades da Roménia com todo o seu encanto do seu centro medieval, 

onde passaremos, bem como a Igreja Negra, as torres sobre a Praça Sfatului, a cidade velha com a sua antiga 

Câmara Municipal. Jantar e alojamento. 

 

 DIA 24 PC  BRASOV – LAGO VERMELHO – GURU HUMORULUI  

Pequeno-almoço. Saída para um percurso paisagístico de grande interesse através de bosques, lagos e zonas 

balneares. Passagem pelo impressionante desfiladeiro do Rio Bicaz. Paragem no Lago Vermelho, formado por 

um deslizamento de terras. Segundo a lenda a sua cor deve-se ao sangue dos caminhantes que morreram 

durante o deslizamento. Almoço no percurso. Chegada a Guru Humorului. Jantar e alojamento. 

 

DIA 25 PC  GURU HUMORULUI – MOSTEIROS DE BUCOVINA – BISTRITA  

Pequeno-almoço. Dedicaremos o dia de hoje a visitar a região de Bucovina e os famosos mosteiros pintados de 

Voronet, Sucevita e Moldovita. Desde o séc. XV foram construídos inúmeros mosteiros, graças aos príncipes 

Miguel o Valente, Estevão o Grande e outros nobres, para contrabalançar a crescente influencia otomana. As 

influências russas e bizantinas fundiram-se com as tradições populares no que se chamou o estilo moldavo, 

que está presente tanto na arquitectura como nos grandes frescos e ícones que decoram as igrejas e 

mosteiros. Almoço no percurso. Continuação para Bistrita, atravessando o Desfiladeiro do Borgo, nas 



montanhas Bargau, um dos lugares mais representativos da Transilvânia. Chegada, à cidade conhecida graças 

ao romance de Bram Stocker, “Drácula”, no qual o protagonista chega à cidade e aloja-se no hotel “A Coroa de 

Ouro” para passar a noite enquanto espera pelo Conde Drácula. Jantar e alojamento. 

 

DIA 26 PC  BISTRITA – CLUJ – ALBA IULIA – TURGU MURES  

Pequeno-almoço. Saída para Cluj-Napoca, visita panorâmica desta bonita cidade com destaque para a Igreja de 

S. Miguel construída nos sécs. XIV-XV. Continuação para Alba Iulia, para conhecer a sua impressionante 

cidadela e a catedral. Visita da cidade para ver as ruinas romanas e a sua cidadela perfeitamente restaurada. 

Almoço. Continuação para Targu Mures, fundada na época Dácia e mais tarde colonizada pelos romanos. 

Panorâmica da cidade onde a influência húngara é evidente, especialmente na arquitectura e tradições. Jantar 

e alojamento.  

 

DIA 27 PC  TURGU MURES – SIGHISOARA – SIBIU  

Pequeno-almoço. Saída para Sighisoara, nos Cárpatos Transilvanos. Visita da cidadela medieval, Património da 

Humanidade da UNESCO, o “Castrum Sex” de origem romana, ocupado pelos saxões no séc. XII, o que faz com 

que tenha uma mistura de estilos e influencias: gótico, renascentista e barroco. Destaque para a Torre do 

Relógio de 64 metros de altura e a Casa natal de Vlad Tepes. Almoço. Saída para Sibiu, cidade que ainda 

preserva o ambiente medieval que está ao mesmo tempo misturada com o ar moderno. Está situada na região 

histórica da Transilvânia, no coração do país. Jantar típico no povoado de Sibiel. Regresso ao hotel. 

Alojamento. 

 

DIA 28 PC  SIBIU – BUCARESTE  

Pequeno-almoço. De manhã, visita panorâmica pelo centro antigo da cidade. Almoço. Saída para Bucareste, 

atravessando o Departamento de Vilcea, onde, segundo a tradição, se encontrava estabelecido o 

acampamento do Imperador Trajano na sua última guerra com os Dácios. Paragem em Cozia, para visitar o seu 

mosteiro. Chegada. Jantar e alojamento. 

 

DIA 29 PC  BUCARESTE  

Pequeno-almoço. A cidade, a que também foi chamada de Pequena Paris, é conhecida desde os anos de 1900 

pelos seus grandes Boulevards, as Avenidas de três faixas, os edifícios da gloriosa Belle Époque e pelo fausto 

da alta sociedade da época. A lenda diz que foi fundada nas margens do Rio Dambovita por um pastor 

chamado Bucur, nome este que significa alegria. A música da sua flauta, que todos deslumbrava, e o vinho 

forte das vinhas próximas, encantavam todos, passando a ser tão estimado pelos comerciantes locais que 

estes deram o seu nome ao lugar. De manhã, visita panorâmica da cidade de Bucareste, incluindo o Arco do 

Triunfo, a Avenida da Vitória (a mais antiga de Bucareste), o Museu da Música (o edifício mais bonito da 

cidade), o Palácio Real, o Atenaeum (a sala de concertos da Roménia), a Biblioteca Pública, o antigo Quartel-

general do Partido Comunista, a Sala do Palácio da Corte, o Parlamento, o Hospital de Coltea (o primeiro de 

Bucareste), a Praça da Universidade, também conhecida por Praça da Revolução, símbolo da Revolução de 

1989 e o Parque Herastrau para apreciar o museu ao ar livre existente no parque. Conhecerá ainda o seu 

Parlamento. O Palácio, que alberga o Parlamento e o Senado, é considerado pelo Guinness Livro dos Recordes, 

o maior, mais dispendioso e o mais pesado edifício multiusos da Administração Civil de todo o Mundo. Foi 

desenhado, e quase terminado no Regime de Ceausescu, como centro do poder Administrativo e Político, 

chamando-se Casa da República, enquanto os romenos preferiam (e ainda preferem) o nome Casa do Povo. É 

agora, oficialmente, o Palácio do Parlamento. Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento. 

 

DIA 30 PA   BUCARESTE / LISBOA  

Pequeno-almoço pic nic. Transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino à sua 

cidade de origem, via cidade europeia. Chegada a Lisboa. Continuação em autocarro para Setúbal. Chegada.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREÇO – 1170€ em quarto duplo       Suplemento individual…285€ 

 

 Incluindo:  

- Voos base ida e volta em classe económica TAP – Taxas de aeroporto e combustível incluídas; 

- Autocarro privativo para todas as visitas e transfers;  

- Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço hotéis tipo: 

Bucareste  -  International 4* ou similar  

Brasov - Aro-Palace 5* ou similar  

Gura Homorului  -  Best Western Bucovina 4* ou similar  

Bistrita - Corona de Aur 4* ou similar  

Targu Mures  -  Concordia ou Grand ou Plaza Executive 4* ou similar  

Sibiu - Forum 4* ou similar   

- Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados 
de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;    

- Guia acompanhante local de língua portuguesa ou espanhola;  

- Guias locais sempre que possível de língua portuguesa nas visitas de: Brasov, Targu Mures, Cluj-Napoca, 
Sighisoara, Sibiu e Bucareste;  

-  Entradas em: Castelo das Peles, Castelo de Bran, Igreja Negra, Mosteiros de Bucovina, Cidadela de Alba 
Iulia, Mosteiro de Cozia e Palácio do Parlamento;  

-  Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem 
conforme apólice que juntamos em anexo; 

- Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Delegado Viagens Tempo;  

- Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia;  

- Assistência telefónica 24 horas;  

- Condições gerais conforme programação V. Tempo Europa. 

Excluindo:  

Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, nos hotéis, nos restaurantes e todos os serviços não 
indicados. 

NOTA - Os preços estão sujeitos a alterações cambiais, passíveis de alteração até 20 dias da partida ou até 
á data de pagamento final do grupo. 

 


