
1º Dia - 15 de Maio  
São Paulo            Sofia 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos no balcão 
Lufthansa para embarque com destino a Sofia, com conexão imediata em 
Frankfurt. 

2º Dia - 16 de Maio 
Sofia  

Chegada ao aeroporto de Sofia,  capital da Bulgária, uma nação dos 
Bálcãs. Chegada e traslado e hospedagem no hotel.  
Restante do dia livre. 
  
3º Dia - 17 de Maio 
Sofia 

Pela manhã , visita à Catedral de Alexander Nevsky, a maior nos Balcãs e a 
Igreja de Santa Sofia, que deu nome à capital do país e o Museu de 
Nacional de História.Visitaremos a igreja Boyana, considerada patrimônio 
Mundial da Humanidade pela Unesco. Caminhando pelas ruas do centro  
veremos os prédios do Parlamento, a Igreja Russa de São Nicolau e o 
antigo Palácio Real, hoje sede da Galeria Nacional de Arte. A histórica 
Rotunda de São Jorge, erguida no século IV, a Mesquita de Banya Bashi e 
o bonito Tsentralni Hali e o Mercado Central.  

4º Dia  - 18 de Maio 
Sofia - Monastério de Rila - Sofia 

Saída em direção aos arredores de Sofia  para visita   ao  maior 
monastério de toda Bulgária. O belíssimo complexo de Rila, encrustada 
nas montanhas. Listado como Patrimônio Mundial da Unesco, este local 
foi fundado em meados do século X por São Ivan de Rila é um dos 
principais monumentos culturais, históricos e arquitetônicos do país. 
Passeio pela igreja do monastério com seus fabulosos afrescos pintados 
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pelos melhores e mais famosos artistas da Bulgária  e passeio pelo museu, 
que abriga uma coleção de exibições relacionadas com a história do 
monastério e da difusão do cristianismo nas terras búlgaras. 

5º Dia - 19 de Maio 
Sofia - Plovdiv - Veliko Tarnovo 

Partiremos com destino a charmosa Plovdiv, segunda cidade mais 
importante do país, onde convergiam as rotas da Ásia Menor para Europa 
e do Centro da Ásia para Grécia. Tendo os conquistadores aí deixado as 
marcas e vestígios de suas culturas que hoje fazem parte do seu acervo. 
Visita ao centro histórico que é um autêntico museu da antiga arquitetura 
e decoração búlgaras. As velhas ruas, casas de madeira com lindas cores, 
mansões com jardins floridos, os bazares de artesãos e as ruínas das 
fortificações oferecem um harmonioso conjunto turístico.   Visita do 
Museu Etnográfico, o Teatro Romano, Igreja de Konstantin e Elena. À 
tarde, seguiremos em direção a Veliko Tarnovo, ex-capital do país. 
Chegada e hospedagem no hotel.   



6º Dia - 20 de Maio 
Veliko Tarnovo - Skobelovo - Kazanluk - Veliko Tarnovo 

Café da manhã no hotel.  Partiremos para visita ao complexo Rosas 
Damascena, que é um dos principais destinos turísticos da Bulgária. Neste 
local moças em trajes típicos nos apresentará o ritual da colheita das 
rosas. Veremos também o processo de destilação dos óleos essenciais (os 
mais caros do mundo são produzidos na Bulgária), onde será possível 
saborear as famosas geleias de rosas, o mel de rosas,  o licor de rosa e o 
conhaque de rosas e também de testar a variedade de óleos essenciais e 
aprender fatos interessantes sobre sua aplicação. No tempo livre 
sugerimos caminhar e relaxar nos lindos jardins do complexo, onde 
apreciarão a beleza de mais de 150 tipos de rosas.  Na cidade de Kazanlak 
realizaremos a visita da réplica do túmulo trácio e do Museu Etnográfico.  
Retorno ao final do dia para Veliko Tarnovo para acomodação. 

7º Dia - 21 de Maio 
Veliko Tarnovo - Arbanasi - Ruse - Sinaia 

Café manhã e check-out do hotel. Partiremos para Sinaia via Arbanassi e 
Ruse. Chegaremos a Arbanassi para uma breve visita deste povoado, 
lugar de residência de verão dos reis búlgaros com casas que pertenciam 
as famílias ricas. Visita da Igreja da Natividade de Cristo e a casa 
Konstantsalia. Nossa última parada em território búlgaro, Ruse, às 
margens do Rio Danúbio, é uma das cidades mais elegantes do país. 
Desde a Praça Svoboda, onde destaca-se o Monumento à Liberdade, 
irradiam-se 18 ruas repletas de bonitos edifícios em estilo belle époque. 
Ao atravessar a ponte sobre o Danúbio entraremos na Romênia, país de 
grande riqueza cultural – refletida em sua culinária, música, arte e 
arquitetura. Chegada à Sinaia e hospedagem no hotel. 

8º Dia  - 22 de Maio 
Sinaia - Brasov 

Visita ao Mosteiro em Sinaia, complexo que abriga duas jóias da 
arquitetura religiosa. Em seguida, visita ao Castelo de Peleş, residência de 
verão dos reis da Romênia e considerado por muitos a mais linda 
construção do gênero em todo o mundo. Na sequência, continuação até 
Brasov, onde caminharemos pelos arredores da Piata Sfatului, belo 
conjunto arquitetônico onde destacam-se a antiga Prefeitura e a Igreja 
Ortodoxa. Veremos também a Biserica Neagra (Igreja Negra) uma 
construção gótica que ficou escura após um incêndio. Destaques para  
Piata Revolutei, a porta Branca e a Porta Schei, o que restou das antigas 
muralhas. 

9º Dia  - 23 de Maio 
Brasov 

Pela manhã, visita à atração mais famosa da Transilvânia, o castelo de 
Bran, Construído no topo de um imponente rochedo, cercado por uma 
aura de mistério.O prédio teve no Príncipe Vlad Tepes – o Conde Drácula 
– seu mais famoso ocupante. Foi construído no século 14 para parar as 
invasões turcas  e também foi residência de verão da família real romena 
de 1920. Mais tarde, o local foi utilizado como posto aduaneiro e também 
foi cenário de vários filmes. 

10º Dia - 24 de Maio 
Brasov - Sighisoara - Sibiu 

Pela manhã, partiremos em uma viagem através dos carpatos onde 
apreciaremos uma série de cenários da Transilvania até chegarmos em 
Sighisoara, terra natal do Principe Vlad Tepes o conde Drácula.  Na 
chegada poderemos contemplar a cidade amuralhada com a Torre do sino 
no alto da colina. Esta torre do século XVI intacta com suas nove torres, 
ruas de pedras, casas burguesas é uma atração especial. Após, 
seguiremos para Sibiu, a cidade museu repleta de monumentos medievais 
perfeitamente conservados. 
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11º Dia  - 25 de Maio 
Sibiu 

Visita a esta cidade que foi a capital Européia da Cultura em 2007. Suas 
principais atrações estão na parte alta no interior das muralhas. Visita a 
Catedral Ortodoxa com seu interior repleto de afrescos. Na continuação 
visita as  praças grande e pequena, as muralhas do século XVI e a Ponte 
das Mentiras. Visita ao Museu Brukenthal, mais antiga galeria de arte no 
país, sediado no Palácio de mesmo nome. Restante do dia livre para 
passear pela Strada Nicolae Balcescu, principal endereço comercial. Para 
admirar a cidade vista do alto a melhor alternativa, sem dúvida, é a torre 
da Igreja Luterana. 
 
12º Dia  - 26 de Maio 
Sibiu - Transfagarasan Road - Curtea de Arges - Bucareste 

Saída pela manhã. Serpenteando entre as montanhas dos Cárpatos 
Romenos, cercados por deslumbrante paisagem, chegaremos à Cascada 
Balea. Embarque em viagem de Cable Car até os arredores do Lago 
Glacial de Balea. Teremos a oportunidade de admirar, do alto, a 
Transfagarasan Road, sem dúvida uma das mais bonitas e espetaculares 
estradas em todo o mundo! De volta ao ônibus passagem pela antiga 
capital do Principado de Wallachia, Curtea de Arges, e visita à sua 
catedral. No fim de tarde, chegada à Bucareste, a “Pequena Paris”. 
Dependendo das condições climáticas, a Tranfagaran Road possuí 
chances de estar fechada. 
 
13º Dia - 27 de Maio 
Bucareste 

Pela manhã, saída em visita pela magnífica capital romena. Veremos a 
Avenida da Vitória, Praça da Revolução, Ateneu Romano e a Biblioteca da 
Universidade. A grande atração desta manhã, sem dúvidas, é a visita ao 
Palácio do Parlamento, segundo maior prédio do mundo, atrás apenas do 
Pentágono . Conhecido anteriormente como “Casa do Povo”, foi o último 
e megalomaníaco projeto arquitetônico de Nicolae Ceausescu, ditador 
comunista que no período entre 1983 e 1989 - ano em que foi deposto - 
direcionou 40% do Produto Interno Bruto romeno para sua construção. 
Tarde livre para passear pela charmosa cidade antiga, nos arredores de 
nosso hotel. 

14º Dia - 28 de Maio 
Bucareste 

Pela manhã visitaremos o Museu Etnográfico de Bucareste, um dos 
maiores do gênero em todo o mundo, reunindo centenas de prédios - 
desde igrejas e casas de fazenda até moinhos de vento - trazidos de todas 
as partes do país. Ocupando uma área de mais de 100,000 m2, o Village 
Museum reúne grande número de artistas e artesãos, oferecendo uma 
excelente oportunidade para as últimas compras. Tarde inteiramente livre. 

15º Dia  - 29 de Maio 
Bucareste            São Paulo 

Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque com 
destino ao Brasil, com conexão imediata em Frankfurt. 

16º Dia  - 30 de Maio 
São Paulo 

Chegada e desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos e fim 
de nossos serviços. 
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Aéreo e Terrestre 
Preço por pessoa em apartamento Duplo ou Triplo: 

EUR 3.890,00 

Preço em apartamento Single: 
EUR 4.780,00 

Taxas de Embarque: 
EUR 160,00 

Promoção para reservas antecipadas:  
10X SEM JUROS  

via cartão de crédito

Primordial Operadora e Turismo

Informações e Reservas:  

(011) 3257-1667 

www.primordialoperadora.com.br 

contato@primordialturismo.com.br 
  

21 anos 

Documentos Necessários: 
Passaporte: Validade mínima de 6 meses.  

Comprovante de Febre Amarela Internacional: Não exigida. 
*A Primordial não se responsabiliza por documentos pessoais. 

Documentos adicionais para embarque COVID-19: 
Favor nos consultar sobre as informações atualizadas referentes aos  

protocolos sobre a COVID19 para viajantes, como  obrigatoriedade de 
vacinas, testes de PCR´s entre outros. Todos esses documentos, taxas e 

 PCR´s necessários na ocasião do embarque são de  
responsabilidade do passageiro.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 
Categoria Primeira

Sofia            ─────          Hotel Intercontinental Sofia ou similar 

Veliko          ─────          Hotel Yantra Grand ou similar 

Sinaia          ─────          Rina Sinaia ou similar  

Brasov         ─────          Ramada brasov ou similar 

Sibiu            ─────          Hotel Golden Tulip Ana Tower ou similar 

Bucareste    ─────          Hilton Athenee Palace ou similar

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

- Passagem aérea em classe econômica, voando Lufthansa. 

- Acompanhamento de um guia operacional desde o Brasil. 

- Hospedagem nos hotéis de categoria Primeira, com café 
    da manhã buffet. 

- Todos os passeios discriminados no roteiro. 

- Guias locais em espanhol ou português (conforme disponibilidade). 

- Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar 
condicionado. 

- Seguro viagem Internacional. 

- Gorjetas à carregadores nos hotéis (01 mala por pessoa). 

- Refeições inclusas conforme indicadas no roteiro (exceto bebidas). 

- Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo. 
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