Quarto duplo (mínimo de 40 participantes)
Quarto duplo (mínimo de 35 participantes)
Suplemento para Quarto Individual

........................................
........................................
........................................

1 390,00 €
1 420,00 €
260,00 €

BULGÁRIA E ROMÉNIA

8

DIAS

Preço por pessoa

De Sofia a Bucareste, passando pelo Mosteiro de Rila, destacamos as
imponentes montanhas dos Cárpatos, os castelos e locais lendários e a
singular herança arquitetónica de milhares de anos de história.

Condições da viagem
Documentos Importantes para a Viagem:

Cartão de cidadão| Válido para a viagem
Serviços Incluídos:

Transporte do local de origem ao aeroporto e vice versa;

Passagem aérea em voo regular, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem de porão,
com peso máximo de 23kg;

Taxas de aeroporto, segurança e combustível;

Circuito em autocarro privativo de turismo com ar condicionado;

Estadia em hotéis de 4****;

Regime de Pensão completa (ementa fixa) desde o jantar do 1º dia ao almoço do último dia;

Guia acompanhante durante o circuito terrestre (Sofia-Bucareste);

Entradas pagas na Catedral Alexander Newsky e Igreja Boyana, em Sófia; no Mosteiro de Rila;
Igreja São Constantino e Santa Elena e Museu Etnográfico, em Plovid; Fortaleza Tsarevets, em
Veliko Tarnovo; Mosteiro de Cozia; Castelo de Bran; Castelo Peles; Palácio do Parlamento, em
Bucareste;

Seguro de Assistência de Acidentes em viagem;

Saco de viagem Geostar.

8 A 15 DE MAIO DE 2019

Serviços não Incluídos:

Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gratificações, bagageiros, entrada
em museus e monumentos quando não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter
pessoal e o que não esteja devidamente especificado no presente programa.

UNIDADE PASTORAL DE SÃO JULIÃO DA BARRA E NOVA OEIRAS
Acompanhados pelo Padre Nuno Westwood
NOTA: Para garantir a sua participação na viagem, deverá até à data limite de inscrições entregar
o boletim de inscrição devidamente preenchido, bem como a sinalização solicitada.
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE FEVEREIRO DE 2019
LUGARES
LIMITADOS
RESERVE JÁ
O SEU LUGAR

São Julião da Barra - 214 423 266
Nova Oeiras—214 431 876
Email: oeirasup@gmail.com ou padre.nuno@gmail.com

ITINERÁRIO DE VIAGEM

DIA 08/05 (QUA.) - NOVA OEIRAS / SÃO JULIÃO DA BARRA / LISBOA / FRANKFURT / SOFIA
Comparência em hora e local a indicar e transporte privativo para o Aeroporto de Lisboa. Encontro
junto ao balcão da Geostar, às 03h05. Formalidades de embarque, assistidas por delegado da
GeoStar. Partida às 05h05, no voo LH1497 da Lufthansa, com destino a Frankfurt. Chegada às
09h05, transbordo e embarque no voo LH1426, às 10h25, rumo a Sofia. Chegada às 13h35,
formalidades de desembarque e encontro com o guia local. Visita panorâmica de Sofia, capital da
Bulgária e a sua maior cidade. Visita da Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky, o segundo maior
templo ortodoxo da península balcânica. Visita da Igreja de Santa Sofia (Sabedoria Divina),
construída no séc. VI e uma das mais antigas igrejas, sendo a que deu o atual nome à cidade, no
séc. XIV. Jantar e alojamento no hotel.
DIA 09/05 (QUI.) - SOFIA / RILA / SOFIA
Pequeno almoço no hotel. Partida em direção a Rila, para visita ao mosteiro. O Mosteiro de São
Joao de Rila é o maior e mais famoso mosteiro da Igreja Ortodoxa na Bulgária. Encontra -se
classificado como Património da Humanidade, pela UNESCO, desde 1983. Almoço em restaurante
local. Regresso a Sofia e paragem para visita da Igreja Boyana, um dos mais completos e
perfeitamente preservados monumentos da arte medieval da Europa do Leste. Encontra-se
classificada como Património da Humanidade, pela UNESCO, desde 1979. Jantar típico em
restaurante local, com espetáculo de danças Nestinari - ritual de danças sobre o fogo. Regresso
ao hotel e alojamento.
DIA 10/05 (SEX.) - SOFIA / PLOVDIV / VELIKO TARNOVO
Pequeno almoço no hotel. Partida em direção a Plovdiv. Chegada e almoço em restaurante local.
De tarde, visita panorâmica da cidade, que foi a maior Metrópole da Trácia, da qual salientamos o
museu etnográfico e a igreja de São Constantino e Elena, uma das mais antigas da cidade, onde
encontram magníficos ícones pintados pela mais famosa escola de iconografia búlgara.
Continuação em direcção a Veliko Tarnovo. (Celebração da Eucaristia em hora e local a indicar)
Jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.
DIA 11/05 (SÁB.) - VELIKO TARNOVO / BUCARESTE
Pequeno almoço. Visita de Veliko Tarnovo, capital medieval da Bulgária, onde salientamos a
Fortaleza de Tsarevets, estrategicamente construída no cimo de uma colina e com um complexo
sistema de proteção, constituído por várias muralhas e torres. Quando em funcionamento,
albergava 23 templos. Atualmente, podemos visitar a Igreja da Ascensão de Cristo, reconstruída e
com belíssimos frescos do séc. XX, representando personalidades e cenas históricas da época
medieval. Almoço em restaurante local. De tarde, partida para Roménia. Chegada a Bucareste.
Jantar típico em restaurante local, com espetáculo de folclore. Alojamento no hotel.

ITINERÁRIODE
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ITINERÁRIO

Residência Real da Roménia, entre 1875 e 1883. Continuação para a cidade de Bran. Chegada e
almoço em restaurante local. Visita do Castelo do Drácula, um dos monumentos mais valiosos, do
ponto de vista arquitetónico, com funções militares e económicas específicas. Continuação para
Brasov. Chegada e visita panorâmica da cidade Brasov, considerada um dos principais pontos
turísticos da Roménia, devido ao seu passado histórico Entre os seus inúmeros monumentos
históricos salientamos a Igreja Negra, a maior estrutura gótica da Roménia e o bairro velho de
Schei (Celebração da Eucaristia em hora e local a indicar). Jantar e alojamento no hotel.
DIA 13/05 (SEG) - BRASOV / SIGHISOARA / SIBIU
Pequeno almoço no hotel. Partida em direção a Sighisoara e visita da cidade, classificada
Património da Humanidade, pela UNESCO. A cidadela, é considerada uma das mais bonitas e
bem preservadas da Europa, com uma arquitetura medieval autêntica. Almoço em restaurante
local. Partida para Sibiu, uma das cidades mais antigas e bem conservadas de toda a Roménia. Esta
cidade, no Sul da Transilvânia, tem uma notável herança medieval, tendo sido fundada em 1191.
Em Sibiu, destaque para a Catedral Evangélica de 1520, sendo uma estrutura impressionante,
apresentando 5 torres pontiagudas; a Ponte das Mentiras; e a Grande Praça, considerada uma das
mais bonitas da Roménia. Jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.
DIA 14/05 (TER.) - SIBIU / COZIA / BUCARESTE
Pequeno almoço no hotel. Partida em direção a Cozia, para visita ao mosteiro. O Mosteiro de Cozia
foi construído em 1386, sendo este um dos mais importantes monumentos, de influência
bizantina, da arquitetura do século XIV. Almoço em restaurante local. De tarde, partida para
Bucareste. A cidade tem uma arquitetura visivelmente inspirada no modelo parisiense, daí o
epíteto “Paris dos Balcãs”. Visita panorâmica, da qual destacamos o Arco do Triunfo, Parque
Bucarest-Herastrau, a Praça da Universidade e Praça da União (Celebração da Eucaristia em hora
e local a indicar). Jantar e alojamento no hotel.
DIA 15/05 (QUA.) - BUCARESTE / FRANKFURT / LISBOA / SÃO JULIÃO DA BARRA / NOVA OEIRAS
Pequeno almoço no hotel. Visita ao Palácio do Parlamento, o segundo maior edifício do mundo,
depois do Pentágono, em Washington. Visita ao Museu da Aldeia. Criado em 1936, o ecomuseu ao
ar livre, evidencia vários aspetos e arquiteturas rurais romenas. Almoço em restaurante local. Em
hora a indicar, saída para o aeroporto, formalidades de embarque e partida às 18h30, no voo
LH1421 da Lufthansa, com destino a Frankfurt. Chegada às 19h55, transbordo e partida às 21h10,
no voo LH1172, com destino a Lisboa. Chegada às 23h10, formalidades de desembarque e
transporte privativo para São Julião da Barra e Nova Oeiras.
Fim da Viagem

DIA 12/05 (DOM.) - BUCARESTE / SINAIA / BRAN / BRASOV
Pequeno almoço no hotel. Partida para Sinaia. Visita ao Mosteiro, construído nos finais do século
XVII e ao Castelo Peles, considerado um dos mais belos da Europa, tendo sido a mais famosa
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