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01º dia 21 ago qua São Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos e
embarque com destino a:
02º dia 22 ago qui Bucareste
Chegada, recepção, e traslado. Acomodação. Jantar.
03º dia 23 ago sex Bucareste
Café da manhã. Visita panorâmica, incluindo o centro
histórico da cidade um dos mais lindos da Leste
Europeu, Palácio do Parlamento, o segundo maior do
mundo. Jantar.
04º dia 24 ago sab Bucareste / Sibiu
Café da manhã. Continuação a cidade de Sibiu, com
visita em rota ao Mosteiro Cozia do Séc. XIV de arte
bizantina romena. Acomodação. Jantar.
05º dia 25 ago dom Sibiu / Alba Iulia / Cluj Napoca
Café da manhã. Visita de Sibiu, capital europeia da
cultura em 2007, incluindo as Praças Maior e Menor e as
Catedrais Ortodoxa e Católica. Saída para Alba Iulia para
visitar as ruínas da antiga cidadela e a catedral.
Continuação para Cluj Napoca, localizada na zona oeste
da região da Transilvânia. Visita panorâmica do centro e
catedrais ortodoxa e católica. Acomodação. Jantar.

Bucareste

06º dia 26 ago seg Cluj Napoca / Turda / Targu Mures
Café da manhã. Saída para Turda, uma mina de sal
formada há 14 milhões de anos, a uma profundidade de
1,2km. A descida far-se-á ao máximo de 850m.
Continuação para Targu Mures, cidade medieval do séc.
XV e reconstruída no séc.XVII. Visita panorâmica.
Acomodação. Jantar
07º dia 27 ago ter Targu Mures / Biertan / Sighisoara /
Brasov
Café da manhã. Saída para Biertan, onde sobre uma
colina que domina os arredores situa-se uma igreja
fortificada de estilo gótico tardio. Continuação para
Sighisoara, uma das mais importantes cidades
medievais do mundo. No alto destaca-se a fortaleza
amuralhada com portas e passagens secretas, a Torre
do Relógio e a casa onde nasceu o Príncipe Vlad Tepes
– O Empalador. Continuação a Brasov, cidade que
recorda orgulhosamente ter sido a capital da
Transilvânia. Acomodação. Jantar.
08º dia 28 ago qua Brasov (Prejmer e Bran)
Café da manhã. Visita à igreja fortificada de Prejmer e ao
Castelo de Bran, do séc.XIV conhecido mundialmente
como o “Castelo do Drácula”. Retorno a Brasov e visita
panorâmica da cidade: Praça Maior, Igreja Negra e bairro

Targu Mures

Frankfurt

antigo. Jantar.
09º dia 29 ago qui Brasov / Sinaia / Bucareste
Café da manhã. Saída para Sinaia, uma das principais
estâncias de montanha do país. Visita ao Castelo de
Peles, ex-residência de Verão da família real. Viagem de
regresso a Bucareste. Tempo livre. Acomodação. Jantar.
10º dia 30 ago sex Bucareste / Veliko Tarnovo
Café da manhã. Traslado para a fronteira em Giurgiu,
mudança de veículo e continuação para Veliko Tarnovo,
capital medieval da Bulgária, situada nas margens do rio
Yantra. Visita à fortaleza de Tsarevets (exterior) e ao
mercado “Samovodska Charshia”. Acomodação. Jantar.
11º dia 31 ago sab Veliko Tarnovo / Kazanluk /
Plovdiv
Café da manhã. Saída para Kazanluk no Vale das
Rosas. Visita da réplica duma sepultura dos Tracianos e
Museu Regional. Continuação para Plovdiv, situada nas
margens do Rio Maritza. Passeio pelo bairro antigo.
Acomodação. Jantar.

PREÇO À VISTA POR PESSOA AÉREO
E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 4.130,00 + 250,00 taxas
APTO INDIVIDUAL
US$ 4.830,00 + 250,00 taxas

12º dia 01 set dom Plovdiv / Rila /Sófia
Café da manhã. Visita ao Mosteiro de Rila, construído no
séc. X em plena montanha, centro histórico da cultura
nacional. No seu interior podem ser apreciadas as
melhores mostras artísticas nacionais. Continuação a
Sófia. Visita panorâmica da capital, incluindo entrada na
Catedral de Alexandre Nevski. Acomodação. Jantar.
13º dia 02 set seg Sófia / Frankfurt
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque
com destino a Frankfurt. Chegada, recepção e traslado.
Acomodação.
14º dia 03 set ter Frankfurt
Café da manhã. Tour panorâmico da cidade: Praça
Römer, a Catedral Dom e a Igreja de São Paulo. Jantar.
15º dia 04 set qua Frankfurt
Café da manhã. Em horário conveniente traslado para o
aeroporto e embarque com destino a:
16º dia 05 set qui São Paulo
Chegada e fim dos nossos serviços.

INCLUSOS NO PROGRAMA
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para
grupos indo e voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de primeira categoria ou turística superior
(aptos disponíveis após às 16h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o grupo, exceto
bebidas (não inclui dietas especiais ou específicas);
* Traslados e passeios especificados no roteiro em ônibus com ar
condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças graves,
crônicas ou pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de
até 05 quilos (não inclui carregadores).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 30 passageiros. Roteiro elaborado em outubro/18. Sujeito a alterações
Rua Sete de Abril, 252 - 10º Andar - Cj. 103 - República - São Paulo - SP - CEP 01044-000
Tel.: (11) 3257-9511
E-mail: genesis@genesisturismo.com.br

