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PÉROLAS DA BULGÁRIA 

 
 
DIA01. LISBOA – SOFIA (J) 
Comparência no aeroporto 3h antes da saída do voo para formalidades de embarque em voo regular Lufthansa 
com destino a Sofia, via Frankfurt com saída de Lisboa às 05h05. Chegada prevista a Sófia às 13h15, assistência pelo 
nosso representante local e transfere para o hotel. Jantar e alojamento. 
 
DIA02. SOFIA – MOSTEIRO DE TROYAN – VELIKO TARNOVO (PA/A/J) 
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente saída para visita ao Mosteiro de Troyan, o terceiro mais 
importante da Bulgária, construído em finais do séc XV. Os afrescos da igreja são obras de um dos grandes pintores da 
época da Renascença Búlgara – Zahari Zograf - considerados de elevado valor artístico. Continuação para visita a  
Abranasi, local da residência de verão dos reis búlgaros e onde existem mansões de famílias nobres e abastadas. Após o 
almoço em restaurante local saída para Veliko Tarnovo, uma das cidades mais belas da Bulgária. Visita à colina de 
Tzarevetz, onde se encontram a Torre de Balduíno e o Palácio do Patriarca. Transporte ao hotel, jantar e alojamento. 
 
DIA03. VELIKO TARNOVO – SHUMEN – VARNA (PA/A/J) 
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente saída para Shumen, onde visitaremos a Mesquita Tombul, 
a maior da Bulgária. Continuação para Madara, onde visitaremos o famoso Cavaleiro de Madara (património da UNESCO) 
o único baixo relevo na Europa que data da Idade Média (séc. VIII-IX). Após o almoço em restaurante local saída para 
Pliska, a primeira capital do primeiro estado búlgaro, entre 681 e 893. Visita à Reserva Nacional Historico-Arqueológica 
de Pliska – Porta Este, à Grande Basílica e ao Palácio. Continuação para visita a Veliki Preslav, a segunda capital do 
primeiro estado búlgaro. Foi sede da vida espiritual e literária e está associada ao alfabeto eslavo e à Era Dourada. 
Continuação para Varna. Transporte ao hotel, jantar e alojamento. 
 
DIA04. VARNA – NASEBAR – BURGAS (PA/A/J) 
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente saída para Varna, a cidade mais importante do litoral 
búlgaro no Mar Negro, onde visitaremos a Catedral e o Museu Histórico Arqueológico. Continuação para Nasebar com 
paragem para almoço em restaurante local. Nasebar, património da UNESCO, é também conhecida por cidade museu 
que possui os tesouros arquitectónicos mais importantes da Bulgária. Visita à Igreja de Stevi Stefan e ao Museu 
Arqueológico. Continuação para Burgas, transporte ao hotel, jantar e alojamento. 
 
DIA05. BURGAS – KAZANLAK – SHIPKA – PLOVDIV (PA/A/J) 
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente saída para visita ao Vale das Rosas, região onde é cultivada 
a rosa oleácea cujo óleo é amplamente utilizado no fabrico de perfumes. A Bulgária produz cerca de 70% do óleo 
consumido mundialmente. Em Kazanlak visitaremos uma réplica de um Túmulo Trácio e o Museu da Rosa. Após almoço 
em restaurante local visita à Igreja Ortodoxa Russa, em Shipka. Continuação para Plovdiv, transporte ao hotel, jantar e 
alojamento. Possibilidade de assistir a um espectáculo folclórico opcional. 
 
DIA06. PLOVDIV – SOFIA (PA/A/J) 
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente saída para um passeio em Plovdiv, cujo centro histórico é 
um autêntico museu da arquitectura e decoração búlgaras. Becos antigos, casas de madeira coloridas, mansões com 
jardins floridos, bazares de artesãos e as ruínas das fortificações proporcionam um conjunto de atracções turísticas 
fantástico. Faremos um passeio a pé pelo Centro Histórico da cidade visitando a casa Kyumdjiuglu, o Museu Etnográfico, 
a Igreja de Constantino e Helena e o Teatro Antigo (só exterior). Saída para Sofia com paragem para almoço em 
restaurante local. À chegada a Sofia será feito um tour de meio dia com passagem por: Praça Nedelia, rotunda de São 
Jorge, Teatro Nacional, Praça Alexandre Batenberg, onde se encontra o Palácio Real, igreja russa de São Nicolau, Catedral 
de Alexandre Nevski e a antiga Basílica de Santa Sofia. Transporte ao hotel, jantar e alojamento. 
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DIA07. SOFIA – MOSTEIRO DE RILA – SOFIA (PA/A/J) 
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente saída para visita ao mosteiro de S. João da Rila, o maior e 
mais famoso da Igreja Ortodoxa na Bulgária. Fundado pelo monge Ivan Rilski no século X, tem sido, desde o início, o 
centro histórico impulsionador da cultura nacional búlgara. Visita ao museu e à igreja do mosteiro. Almoço em 
restaurante local e regresso a Sofia. Transporte ao hotel, jantar e alojamento. Possibilidade de efectuar visita opcional 
ao Museu Nacional de História e à Igreja de Boyana. 
 
DIA08. SOFIA – LISBOA (PA) 

Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transfere para o aeroporto para tomar o voo Lufthansa 
com destino a Lisboa, com escala em Frankfurt e saída às 13h10. Chegada a Lisboa prevista às 22h e fim dos nossos 
serviços. 
 
A ORDEM DESTE ITINERÁRIO PODE VARIAR, SEM AFECTAR O CONTEÚDO DAS VISITAS 
 
Inclui: 
Voos com a Lufthansa desde Lisboa, via Frankfurt 
3 noites em Sofia no Hotel Marinela 5* ou similar em MP 
1 noite em Veliko Tarnovo no Hotel Yantra 4* ou similar em MP 
1 noite em Varna no Hotel Golden Tulip 4* ou similar em MP 
1 noite em Burgas no Hotel Mirage 4* ou similar em MP 
1 noite em Plovdiv no Hotel Ramada Trimontium 4* ou similar em MP 
6 almoços em restaurantes locais (menu de 3 pratos, pão e água) 
Guia acompanhante em língua espanhola em todo o circuito 
Tours, entradas e transportes conforme referidos no programa 
Transferes aeroporto/hotel/aeroporto 
Taxas de aeroporto, segurança e combustível: 224€ (a confirmar na emissão) 
Seguro de viagem Travel Plus 
 
Não inclui: 
Gratificações 
Qualquer serviço não especificado como incluído 
Despesas de carácter pessoal 
 
Opcionais (sujeitos a disponibilidade): 
- Espectáculo Folclórico em Plovdiv 
Consiste em jantar num restaurante típico no centro de Plovdiv, com menu de 4 pratos, pão, água, 1 copo de vinho, 50ml 
de aguardente. O programa folclórico inicia-se às 21h, tem uma duração de cerca de 1h e inclui danças folclóricas de 
todas as regiões do país. Se os clientes pretenderem participar no espectáculo são-lhes ensinadas as danças e 
disponibilizados trajes típicos. Inclui transporte e guia em língua espanhola. 
 
- Visita ao Museu Nacional de História e à Igreja Boiana 
A visita ao Museu Nacional de História complementa as restantes visitas pois permite conhecer com mais detalhe a 
história da Bulgária, com mais de 1300 anos. Podem apreciar-se artefactos do neolítico, da época dos trácios e dos vários 
reinados. 
O acesso à Igreja de Boiana é limitado pelos afrescos que datam do século X e DO XIX. É património da Humanidade da 
UNESCO e deve a sua reputação às pinturas murais do ano de 1259, reflectindo a cultura medieval búlgara. De entre 
todas as pinturas destaca-se o retrato conservado mais antigo do santo búlgaro Ivan Rilski, que viveu no século X e fundou 
o mosteiro de Rila. 
A visita inclui transporte, guia em língua espanhola e entradas no museu e na igreja. 


