GRUPO SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA

Viagem à Bulgária e Roménia – de 24 de maio a 3 junho de 2019
Visitando: Arbanasi - Veliko Tarnovo – Sofia – Mosteiro de Rila – Pleven – Ruse – Sinaia
– Bran (Castelo Drácula) e Bucareste
Itinerário

10 Dias

24 maio 2019 – Funchal / Lisboa / Bucareste
Em hora a indicar comparência no Aeroporto da Madeira. Formalidades de embarque e partida em avião
com destino a Bucareste via Lisboa. Noite a bordo.
25 maio 2019 - Bucareste / Ruse / Arbanasi / Veliko Tarnovo
Chegada a Bucareste e encontro com o guia romeno que acompanhará o grupo durante toda a viagem na
Bulgária e na Roménia. Partida em autocarro, atravessando a fronteira Giurgiu – Russe, para encontrar o
guia búlgaro que permanecerá ao seu dispor durante o tour na Bulgária. Continuação para Veliko Tarnovo,
também chamado de colina do czar. Almoço em restaurante local. Tempo livre para apreciar as lojas de
artesanato e partida em autocarro para a cidade de Arbanassi, uma cidade-museu, também notável pela
esplêndida igreja "O Nascimento de Jesus" dos séculos XVI-XVII. Visita da Igreja da Natividade e da casa
de Konstantsaliev. Retorno a Veliko Tarnovo. Jantar livre e alojamento
26 maio 2019 – Veliko Tarnovo / Sofia
Pequeno-almoço no hotel e visita guiada à cidade de Veliko Tarnovo - a antiga fortaleza de Tsarevetz,
retornando aos tempos medievais com uma visita à icônica Igreja de São Pedro e São Paulo, a Torre
Baldwin, a "rocha da execução" e a Igreja Patriarcal da Ascensão Sagrada. Seguiremos para a Igreja
Russa Shipka, para visita da Igreja com o tumulo de Kazanlak, em pleno Vale das Rosas. Muito perto,
conheceremos o Museu das Rosas de Kazanlak. Almoço em restaurante local. Partida para Sofia. Jantar
livre e alojamento.
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27 de maio 2019 - Sofia
Pequeno-almoço no hotel e visita a pé do centro histórico, uma mistura colorida de edifícios antigos e
modernos que tornam vibrante a cidade. Almoço em restaurante local. Continuação da visita panorâmica,
onde poderemos admirar a Praça Sveta Nedelya (Santo Domingo),
a Igreja “rotunda” de São Jorge, o Teatro Nacional, a Praça de
Alexander Battenberg, juntamente com o Palácio Real, a Catedral
de Alexander Nevsky, a antiga Basílica de Santa Sofia e a Igreja
Russa de San Nicolás. Almoço em restaurante local. Depois, visita
à Praça do Parlamento e à Sinagoga de Sofia. Jantar livre e
alojamento.
28 de maio 2019 - Sofia / Mosteiro Rila / Sofia
Pequeno-almoço no hotel. Partida para o Mosteiro de Rila, do séc. X, classificado como Património da
Humanidade pela UNESCO. Almoço em restaurante local. À tarde, visitaremos o mosteiro, considerado o
maior edifício religioso da Bulgária, tendo sido sempre um lugar de peregrinação respeitado, mesmo
durante a ocupação turca. Após a visita, voltaremos para Sofia. Jantar livre e alojamento.
29 de maio 2019 - Sofia: Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Museu Nacional de História e à Igreja
Boyana, incluída no Património Mundial da UNESCO, graças aos seus frescos que mostram o
Renascimento búlgaro do sec. XIII. Almoço em restaurante local. De tarde, visitaremos o Palácio Nacional
da Cultura, a Avenida Vitosha, a Igreja Sedmochislenitsi, a Igreja Santa Petka e as Ruínas da cidade
romana de Serdica. Jantar livre e alojamento.
30 de maio 2019 - Sofia / Pleven / Ruse / Bucareste
Pequeno-almoço no hotel, saída para a fronteira Russe, com paragem na cidade Pleven, onde faremos
uma visita panorâmica e iremos conhecer a Igreja de São Jorge. Almoço em restaurante local.
Continuação para a fronteira de Ruse, onde nos despediremos do guia local búlgaro e continuaremos a
viagem para a Romênia com o guia romeno local. Transfer para o hotel em Bucareste. Antes do jantar,
breve visita panorâmica de cidade, podendo apreciar a Praça da Revolução e a Praça da Universidade.
Jantar no restaurante típico, Caru Cu Bere. Alojamento.
31 de maio 2019 - Bucareste
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente dedicado à visita da capital romena, admirando as suas
majestosas avenidas, edifícios monumentais Bell'Epoque, o Arco do Triunfo, o auditório romeno, a
Praça da Revolução, ou a Praça da Universidade. Passeio a pé pela cidade velha, a parte antiga com o
Patriarchia (centro espiritual da Igreja Ortodoxa Romena), ou a Igreja Stavropoleos, considerada uma
obra-prima da arquitetura romena (Construída em 1724, possui planta tripla e um belo portal de
mármore com cinco arcos poli-lobulados, com balaustrada finamente esculpida com motivos florais e
figuras; a parte superior é ornada por medalhões desenhados com a técnica de frescos). Almoço em
restaurante local. Visitaremos, ainda, o Palácio do Parlamento, o segundo maior edifício do mundo
depois do Pentágono em Washington. Continuaremos com a visita da cidade, indo admirar o Palácio
CEC e o Palácio Cotroceni. De tarde visitaremos o Carol Park, o monumento e o mausoléu. Jantar livre
e alojamento no hotel.
SEDE:R.31 Janeiro, 85 Edf. PONTE NOVA– Lojas“ D ” “G” e “E” 9050 - 401 Funchal Telf.(291) 24 11 33/4 – Fax. 241135 Soc.Cotas Resp.Lda Cap.Soc.94.754,58EUR
Cons Reg..Com.Fx. n.º 06789 Ct.º 511 105 975 RNAVT 3600
Membros IATA 64–2–0989 1 APAVT n.º1.224 Grupo GEA e ACIF n.º 2437 E - mail:geral@madeiraviagens.pt Web Site: www.madeiraviagens.pt

1 de junho 2019 - Bucareste / Sinaia / Bran / Bucareste
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Sinaia, chamada Pérola dos Cárpatos, a mais famosa
cidade montanhosa da Roménia. Visita do Castelo de Peles, antiga residência real, construída no final
do século XIX no estilo neo-gótico dos castelos bávaros. O interior do castelo de Peles contém 160
quartos, dispostos e decorados de todas as maneiras possíveis, prevalecendo as decorações de
madeira. Almoço em restaurante local. Depois, visitaremos o Castelo de Bran, conhecido pelo nome de
Castelo do Drácula, um dos mais pitorescos da Roménia, construído no século XIII pelo cavaleiro
teutónico Dietrich e restaurado em épocas sucessivas. A partir de 1920, o Castelo de Bran torna-se a
residência dos reis da Roménia. A Rainha Maria de Sassonia-Coburg-Gotha, acompanhada pela sua
filha, a Princesa Ileana da Roménia, passaram muitos verões juntas ali, enquanto a rainha reestruturava
o interior de acordo com o estilo da era romena da “art & craft”. Em 1948, quando a família real romena
foi expulsa das forças de ocupação comunistas, o castelo foi ocupado. Regresso a Bucareste. Jantar
livre e alojamento.
2 de junho 2019 - Bucareste
Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, continuaremos as visitas em Bucareste, com destaque
para a Grande Sinagoga, o Mosteiro Antin e a Igreja Kretzulescu. Almoço em restaurante local. Tarde
livre para compras e visitas a gosto pessoal. Jantar em restaurante local com bebidas incluídas e show
de folclore. Alojamento.
3 de junho 2019 - Bucareste / Lisboa / Funchal
Pequeno-almoço em lunch box. Transporte privado para o Aeroporto de Bucareste. Formalidades de
embarque e partida em avião com destino ao Funchal, via Lisboa. Chegada.
Fim dos nossos serviços
Preço por pessoa em quarto duplo:
Para mínimo de 35 pessoas………………………………………………………………. 1.830€
Para mínimo de 30 pessoas………………………………………………………………. 1.880€
Para mínimo de 25 pessoas………………………………………………………………. 1.985€
Para mínimo de 20 pessoas………………………………………………………………. 2.240€
Suplemento para quarto individual………………………………………………………… 285€
O Preço inclui:
- Passagem aérea na Tap Funchal / Lisboa / Bucareste / Lisboa / Funchal
- Guia acompanhante portuguesa desde Lisboa até Lisboa
- Guia romeno a falar português durante todo o percurso
- Guia búlgaro a falar português para a parte da Bulgária
- Estadia em Hotéis de 4 estrelas
- Regime de meia pensão (almoços)
- 1 jantar em restaurante típico.
- 1 jantar em restaurante típico com bebidas incluídas e show folclórico.
- Visita da Igreja da Natividade (interior) e da casa de Konstantsaliev (exterior) em Arbanasi
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- Visita à antiga Fortaleza Tsarevets em Veliko Tarnovo (interior)
- Visita à Igreja de São Pedro e São Paulo em Veliko Tarnovo (exterior)
- Torre Baldwin em Veliko Tarnovo (exterior)
- Igreja Patriarcal da Ascensão Sagrada (exterior)
- Igreja russa de Shipka (interior)
- Museu das Rosas de Kazanlak (interior)
- Visita ao centro histórico de Sofia e respectivos monumentos
- Visita ao Museu Nacional de História e Igreja Boyana em Sofia (interior)
- Visita ao Mosteiro de Rila (interior)
- Palácio Nacional da Cultura, Avenida Vitosha, Igreja Sedmochislenitsi
- Igreja Santa petka e Ruinas da cidade romana de Serdica (interior)
- Igreja de São Jorge em Pleven (interior)
- Visita a pé à cidade velha de Bucareste e ao Palácio do Parlamento (interior) bem como outros
monumentos: Palacio CEC, Palacio Controceni e Carol Park, monumento e mausoléu (exterior)
- Visita ao palácio de Peles em Sinaia (interior)
- Visita ao Castelo de Bran ou Castelo do Dracula em Bran (interior)
- Visita à Grande Sinagoga, Mosteiro Antin e Igreja Kretzulescu (exterior)
- Taxas aeroportuárias em vigor neste momento
- Seguro de viagem e assistência em viagem
Não inclui:
- bebidas às refeições (excepto no jantar típico que estão incluídas).
- serviço de bagageiros.
- despesas pessoais ou outras não mencionadas no presente programa.
- taxas municipais de cidade.
Parte aérea - TAP
24 maio – Funchal / Lisboa
24 maio – Lisboa / Bucareste
03 junho – Bucareste / Lisboa
03 junho – Lisboa / Funchal
* dia seguinte.

TP 1686 – 18h35 / 20h10
TP 1324 – 23h50 / 05h50*
TP 1325 – 06h35 / 09h10
TP 1671 – 10h40 / 12h25

- a franquia da bagagem de porão é de 1 mala por pessoa até 23kg
- a franquia da bagagem de mão é de 1 peça até 8kg.
- esta viagem é tarifa corrida, não dá reembolso de residente.
- quem tiver cartão Tap Vitoria favor indicar para inserirmos nas reservas e ganharem milhas.
Hoteis Previstos:
Hotel Grand Hotel Yantra – 4 * em Veliko Tarnovo
Hotel Ramada Sofia – 4* em Sofia
Hotel Capitol – 4* em Bucareste
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Serviço facultativo de transfer:
 Funchal / Aeroporto da Madeira / Funchal …….... € 15,00 (mínimo 4 pessoas)
 Funchal / Aeroporto da Madeira / Funchal……….. € 30,00 (mínimo 2 pessoas)
Documentação necessária para cidadãos portugueses:
 Bilhete de identidade ou Cartão de cidadão válido por mais de 6 meses além da data de
regresso da viagem.
 Cartão europeu de saúde (aconselhável)
Inscrições:
 Até 15 de dezembro 2018 devido a compromissos com as companhias aéreas.
 Na inscrição – 250€ por pessoa
 Até 28 fevereiro 2019 – 750€ por pessoa
 Restante pagamento até 24 abril 2019
Cancelamento antecipado da viagem por motivos de força maior devidamente justificados, temos de
acionar o seguro.
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