
Europa: do centro ao leste 

Descubra jóias europeias com um toque 
oriental - suas ricas culturas, folclore, 

paisagens selvagens e castelos com história 
... 

Saída garantida 21 dias / 20 noites

Dia 1, Sábado Varsóvia 

hegada em Varsóvia e acomodação no hotel. Noite em Varsóvia. 

Dia 2, Domingo Varsóvia 

isita da capital polonesa, Varsóvia e os seus monumentos principais. Uma caminhada pelo 

Parque Lazienki (Banhos Reais) com o monumento a Frédéric Chopin, o Palácio na Àgua e o 

Teatro na Ilha. Traslado à antiga parte judia da cidade: os terrenos do antigo gueto e os 

monumentos que comemoram os lugares onde aconteceu o martírio dos judeus nos tempos da 

Segunda Guerra Mundial como o Umschlagplatz e o Memorial dos Hérois do Gueto. Traslado à Cidade 

Velha (UNESCO). Passeio pelas rúas medievais desde o Palácio Real e a Catedral, passando pela 

Praça do Mercado e a barbacã até a Cidade Nova. Noite em Varsóvia. 
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Dia 3, Segunda-feira Varsóvia – Kazimierz Dolny – Zamosc 

azimierz Dolny é a cidade dos artistas, localizada

às margens do rio Vístula. Passeio pelos seus

lugares mais importantes: a Praça do Mercado 

rodeada pelas casas nobres no estilo de Renascimiento, 

a igreja paroquial barroca, as ruínas do Castelo, com 

a torre, a partir do qual há uma vista maravilhosa ao vale 

do rio Vístula, Kazimierz e o castelo em Janowiec. Esta 

maravilhosa paisagem de campos, florestas, pradeiras 

y plantações de lúpulo forma a base do Parque do 

Paisagem de Kazimierz. Tempo livre na Zona Antiga para 

almoçar e admirar as obras de artesanato regional em 

numerosas galerias do arte. Na parte de tarde traslado 

a Zamosc. Um passeio curto pela cidade chamada também 

"Pádua do Norte", um exemplo perfeito de cidade 

renascentista dos finais do século XVI que mantem a sua disposição original e as suas fortificações 

e além disso um bom número de prédios que combinam a arquitetura italiana e a tradicional 

centroeuropéia. Por isso o seu centro histórico fica na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade 

UNESCO. Noite em Zamosc. 

Dia 4, Terça-feira Zamosc – Zalipie – Cracóvia 

pós o café de manhã tempo para desfrutar da preciosa paisagem rural polaca passando pela

região de florestas e campos até Zalipie. Esta povoação pequena maravilha desde faz quase 80

anos com uma excelente técnica de ornamentação caraterizada pelo colorido desenho das 

paredes das casas, capelas e móveis. Passeio pela povoação e visita a exposição de artesanato 

regional na Casa das Pintoras. Almoço caseiro com pratos tradicionais incluso. Na parte de tarde 

traslado à Cracóvia. Noite em Cracóvia. 

Dia 5, Quarta-feira Cracóvia – Wieliczka – Cracóvia 

racóvia, a capital polonesa antiga, foi inscrita na primeira Lista do Patrimônio Mundial da

Humanidade UNESCO. Visita da colina Wawel, onde fica o Castelo – a sede antiga dos Reies de

Polônia, e a catedral. Passeio pela Praça do Mercado na Cidade Velha com monumentos 

emblemáticos como a Tira de Panos, a igreja da Virgem Maria ou a Torre de Prefeitura. 

Continuação até a barbacã e a muralha que cercaba a cidade medieval. Tarde livre na Zona Antiga. 

Noite em Cracóvia. 
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Opcional: Na parte de tarde viagem a Wieliczka, visita à uma das mais antigas minas de sal do 

mundo, ainda em funcionamento (UNESCO) para ver as magníficas capelas, os lagos subterrâneos e as 

ferramentas originais. Volta a Cracóvia. 

Dia 6, Quinta-feira Cracóvia - Oswiecim (Auschwitz) – 

Czestochowa - Varsóvia

ela manhã visita ao museu de Auschwitz – Birkenau em

Oswiecim. Auschwitz – Birkenau (UNESCO), o campo de 

concentração e extermínio mais grande, o símbolo mundial de 

terror, genocídio e Holocausto. O campo foi construído pelos 

nazistas em 1940 nos arredores da cidade Oswiecim. Esta região 

durante a ocupação do exército de Hitler foi o lugar de maior 

sacrifício das pessoas de diferentes países de Europa (sobre tudo 

da gente da origem judea). Traslado a Czestochowa. Tempo livre 

para almoçar. Visita ao Mosteiro de Jasna Gora com o famoso 

altar da Nossa Senhora de Czestochowa que a partir do século 

XIV atrai milhões de peregrinos de todo o mundo. A Virgem foi proclamada a Rainha da Polônia pelo 

Rei polonês João Casimir. Visita ao basilica de Jasna Gora, a capela da Virgem Maria com o quadro 

milagroso, o Tesouro e o Arsenal. Continuação até Varsóvia. Noite em Varsóvia. 

Dia 7, Sexta-feira Varsóvia 

 café de manhã no hotel. No horário concordado, 

traslado ao aeroporto de Varsóvia. 

Opcional: Excursão no Palácio Real de Wilanow - um 

dos mais belos monumentos arquitectónicos em Varsóvia. Esta 

residência barroca deve o seu carácter único a uma construção 

original, sendo uma mistura de cânones da arte europeia 

e polonês. O conjunto de Wilanow é um dos monumentos mais 

importantes da história polonesa. Durante a excursão, vamos 

visitar o palácio construído pelo Rei João III Sobieski, que era 

sua residência de verão. Em seguida, passaremos pelos jardimes francês e inglês que o rodeiam. 

Dia 8, Sábado Varsóvia – Bucareste 

epois do café de manhã, saida de Varsóvia. 

Voo áte Bucareste inclusivo. Pela tarde 

uma breve visita panorâmica na capital 

romena, para admirar as suas avenidas, os 

edifícios gloriosos da Bell’Epoque, o Arco do 

Triunfo, o anfiteatro Romano, a Praça da 

Revolução, a Universidade, e a igreja 

Stavropoleos, considerada uma verdadeira obra de 

arte da arquitetura romena. Jantar em restaurante 

típico. Noite em Bucareste. 
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Dia 9, Domingo Bucareste – Sibiu – Sighisoara 

aida em direção a Sibiu, capital cultural Europeia em 

2007. Paragem para visita no Mosteiro de Cozia do 

seculo XIV,  situado na margem direita do rio Olt 

e conhecido por ser um dos complexos históricos 

e artísticos mais antigos da Romênia. Continuamos até 

Sibiu; almoço. Segue-se uma visita no centro histórico da 

capital da província considerado o maior da Transilvânia com 

mais de 7 km de muralhas  das quais se conservam  ainda 

hoje vestígios intactos. Aqui podemos visitar a imponente 

igreja evangélica gótica do seculo XIV,  onde se encontra um 

notável órgão de 10.000 tubos considerado o maior da 

Romênia. Partida para Sighisoara, cidade natal do famoso Vlad o Empalador mais conhecido como 

o Conde Drácula. Noite em Sighisoara.

Dia 10, Segunda-feira Sighisoara – Targu Mures – Gura Humorului 

isita de Sighisoara, á cidade medieval mais bonita e bem conservada da Romênia. 

O monumento mais conhecido e mais bonito da cidade e a Torre do Relógio, contruída nos 

seculos XIII –XIV. Almoço e saida para Targus Mures. Breve passeio panorâmico pela cidade de 

Targu Mures, famosa por suas praças cercadas por edifícios da Secessão, entre eles os mais 

impressionantes: a prefeitura e o Palácio da Cultura. Saida em direção a Bucovina, a região da 

Moldávia cujo nome significa “a aldeia coberta de bosques de faia”. Conhecida pelas suas paisagens 

maravilhosas, Bucovina é ainda mais famosa pelos seus osteiros com afrescos, construídos entre os 

seculos XV e XVI. Noite em Gura Humorului. 

Dia 11, Terça-feira Gura Humorului – Monasterios de Bucovina – Piatra Neamt 

ontinuamos em Bucovina. Visita no Mosteiro Moldovita, rodeado por fortalezas e com afrescos

externos. Visita no Mosteiro Sucevita, conhecido pelo importante afresco “a Escada das Virtudes”

e pela sua imponente muralha. Almoço. Visita ao mosteiro da Agapia do século XVII, famoso 

pelo seu museu que guarda belos ícones e bordados, e também pelas suas oficinas onde poderá 

ver o interior das mesmas onde trabalham as freiras. No final das visitas chegada a Piatra Neamt, 

cidade que pela sua beleza e posição no distrito de Neamt, é também chamada “Perla Moldovei” (a 

perla da Moldávia). Noite em Piatra Neamt. 

Dia 12, Quarta-feira Piatra Neamt – as Gargantas Bicaz 

– Bran – Brasov

aida hacia Brasov. Passamos pela cadeia dos 

Cárpatos, através das gargantas de Bicaz, o canyon 

mais famoso do país, com a longitude de 10 km 

formado por rochas calcarias mesozoicas com 300-400 

mts de altura, costeando o lago Vermelho. Visita no Castelo 

de Bran, conhecido como Castelo do Drácula, um dos mais 

pitorescos do país. Continuação para Brasov. Almoço. 

À tarde, visita na cidade, uma das mais fascinantes 

localidades medievais da  Romênia. Visita na Igreja Negra 

(Biserica Neagrã), a maior do país em estilo gótico e ás 

fortificações antigas da cidade, com os seus balaustres do 

grémio dos artesãos. Noite em Brasov. 
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Dia 13, Quinta-feira Brasov – Sinaia – Bucareste 

eguimos á Sinaia, chamada Perla dos Cárpatos, 

a localidade de montanha mais famosa da Romênia. 

Visita no Palácio Peles, antiga residência real, 

construída em finais do século XIX no estilo neogótico 

dos castelos bávaros. O Castelo dispõe de 160 quartos, 

decorados em todas as formas possíveis, prevalecendo as 

decorações em madeira. Logo partida á Bucareste 

e almoço. Tarde dedicada inteiramente à visita na capital 

romena, para admirar as suas grandes avenidas, os gloriosos 

edifícios da Bell’Epoque, o Arco do Triunfo, o auditório 

Romeno, a Praça da Revolução e a Praça da Universidade. 

Continuaremos então a visita passando á parte exterior do 

“Patriarcado” (o centro da espiritualidade da igreja ortodoxa 

romena) e admirando a igreja Stavropoleos, considerada 

uma obra-prima da arquitetura romena. Visita no Palácio do Parlamento, o segundo maior edifício do 

mundo depois do Pentágono de Washington. Noite em Bucareste. 

Dia 14, Sexta-feira Bucarest – Arbanasi – Veliko Tarnovo  

ransfer para a Bulgária, cruzando a fronteira búlgara de Russe. Continue 

para Veliko Tarnovo. Visite a cidade de Arbanasi, um esplêndido museu da 

cidade conhecida por sua rica história e pelo grande número de monumentos 

históricos. À tarde, visita guiada à cidade de Veliko Tarnovo fundada pelos 

trácios, que no apogeu do Império Búlgaro na Idade Média foi a capital do 

país. A colina dos Tsarevets também denominou a colina do czar, que 

domina acima da cidade, foi um assentamento romano fortificado. Anos 

depois, deu lugar a um assentamento bizantino que, na Idade Média, foi 

convertido na fortaleza Tsarevets, na época a mais importante da Bulgária, 

muitas vezes comparada em magnificência a Roma e Constantinopla. Noite 

em Veliko Tarnovo. 

Dia 15, Sábado Veliko Tarnovo – Plovdiv – Sofia 

artida para Plovdiv a segunda cidade mais populosa do país, eleita Capital Europeia da Cultura

em 2019. Caminhada pelo centro histórico, onde se pode admirar o Museu Etnográfico, a igreja

de St. Constantine e Elena, o Anfiteatro Romano, a Casa Lamartine e a Mesquita Jumaya. 

Continue a Sofia. Noite em Sofia.  

Dia 16, Domingo Sofia – Monasterio de Rila – Sofia 

isite o Mosteiro de Rila, fundado no século X, o 

mais importante e o maior da Bulgária. A forma 

moderna do mosteiro remonta ao século XIX, 

quando foi construído um enorme complexo 

monástico, harmoniosamente integrado no ambiente 

natural. Retorne a Sofia e visite o centro da capital búlgara 

com o edifício neobizantino Alexandre Nevski, a igreja de 

Santa Sofia e a rotatória de St. George. Noite em Sofia. 

Dia 17, Segunda-feira Sofia – Edirne – Estambul  

Transfer para a fronteira búlgara com a Turquia. Visite a cidade 

de Edirne localizada no centro geográfico da fértil planície 

costeira da Trácia, que desde os tempos antigos foi uma 

encruzilhada estratégica e valiosa. A cidade é um museu vivo 

com obras-primas únicas, como mesquitas fascinantes, igrejas, 

mosteiros, pontes, bazares antigos, caravanserallos e palácios. À 

tarde, partida para Estambul. Noite em Estambul. 
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Dia 18, Terça-feira Estambul 

isita de Estambul. Passeie pelo Bazar de Espécies ou 

pelo Bazar Egípcio, um dos maiores bazares da cidade. 

Em seguida, faça um cruzeiro no Bósforo para apreciar a 

beleza da cidade que combina a herança européia com a 

do leste, do antigo e do novo. À tarde, visite o Palácio 

Dolmabahce. Noite em Estambul. 

Dia 19, Quarta-feira Estambul 

e manhã, visita à Hagia Sophia ("Santa Sabedoria") e à

Mesquita Azul, a mesquita mais famosa de Estambul e

a mesquita nacional da Turquia, sendo um dos símbolos deste país. À tarde, visite o Palácio 

Topkapi, antiga residência dos sultões otomanos por cerca de 400 anos (Patrimônio Mundial da 

UNESCO). Noite em Estambul.  

Dia 20, Quinta-feira Estambul 

ia livre para explorar a cidade por conta própria ou

comprar lembranças. Noite em Estambul.

Opcional de mañana: Excursão de 5h (08.00 – 13.00) 

inclui cruzeiro pelo Mar de Marmara em direção à ilha da 

Princesa. Pare em Buyukada, para desfrutar de um passeio de 

carruagem pelas ruas exclusivas da ilha e admirar as casas 

antigas e impressionantes da ilha. Volta a Estambul. 

Opcional na tarde: Excursão de 4h (19.30 – 23.30) de barco 

no Bósforo com jantar, bebidas locais incluídas e show de 

folclore, danças tradicionais turcas e dança de Belli. Volta a 

Estambul. 

Dia 21, Sexta-feira Estambul 

 café de manhã no hotel. No horário concordado, traslado ao aeroporto de Estambul. 

O preço inclui: 

 20 x noites em quarto duplo em hoteles cêntricos de 4* (previstos ou similares):

- 2 noites em 4* Radisson Blu Sobieski Hotel em Varsóvia

- 1 noite em 4* Artis / 4* Zamojski Hotel em Zamosc

- 2 noites em 4* Puro Kazimierz Hotel em Cracóvia

- 2 noites em 4* Radisson Blu Sobieski Hotel em Varsóvia

- 1 noite em 4* Capitol Hotel em Bucarest

- 1 noite em 4* Mercure Binder Bubi Hotel em Sighisoara

- 1 noite em 4* Best Western Bucovina Hotel em Guru Humorului

- 1 noite em 4* Central Plaza Hotel em Piatra Neamt

- 1 noite em 5* Aro Palace Hotel em Brasov

- 1 noite em 4* Capitol Hotel em Bucarest

- 1 noite em 4* Yantra Hotel em Veliko Tarnovo

- 2 noites em 4* Downtown Hotel em Sofia

- 4 noites em 4* Best Western Plus The President em Estambul

 20 x café de manhã buffet em todos os hotéis

 12 x almoços (incluindo almoço caseiro com pratos tradicionais na Pôlonia)

 2 x jantar (incluindo jantar com folclore em Bucareste)

 Degustação de obwarzanek um bajgel típico de Cracóvia

 Guía acomphanante de fala hispana durante toda a rota (chofer-guía para grupos de menos de 7

pax)

 Transporte durante toda a rota (em carro, minivan ou ônibus)

 Transfer de aeroporto em Varsóvia - hotel - aeroporto em Varsóvia e aeroporto em Bucareste -

hotel - aeroporto em Istambul
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 Voo internacional Varsóvia – Bucareste

 Todas as entradas mencionadas:

- Entrada para a torre do castelo em Kazimierz Dolny

- Entrada á casa-museu em Zalipie

- Entrada ao patio porticado do Castelo Real de Wawel em Cracóvia

- Entrada na catedral na colina de Wawel em Cracóvia com túmulos reais

- Entrada ao museu do campo de concentração de Auschwitz – Birkenau com guía local

- Entrada ao Mosteiro de Jasna Gora em Czestochowa

- Entrada ao Monasterio Cozia

- Entrada ao Monasterios de Bucovina: Moldovita, Sucevita, Agapia

- Entrada ao Castelo de Kemeny

- Entrada ao Castelo de Bran

- Entrada à Igreja Preta em Brasov

- Entrada ao Castelo Peles

- Entrada à Igreja “Patriarchia”, à Igreja Stavropoleos y ao Palácio do Parlamento em Bucarest

- Entrada para a antiga fortaleza Tsarevets em Veliko Tarnovo

- Entrada ao Museo Etnográfico, à Igreja de San Constantino e Elena, ao Anfiteatro Romano,

à Casa da Lamartine em Plodiv

- Entrada ao Monasterio de Rila

- Entrada na Mesquita Selimiye, ao Museo de Arqueología e Etnografía em Edirne

- Cruceiro no barco pelo Bósforo (no dia 18)

- Entrada ao Palácio Dolmabahce, à Basílica de Santa Sofia, na Mesquita Azul, ao Palácio de

Topkapi em Estambul

 Não incluso:

 Excursão na Mina de Sal de Wieliczka (Polônia). Suplemento 50 EUR/pax (min. 2 pax).

 Excursão no Palácio Real de Wilanow (Polônia). Suplemento 50 EUR/pax (min. 4 pax).

 Cruzeiro pelo Mar de Marmara. Suplemento 65 EUR / pax. (min 2 pax)

 Cruzeiro pelo Bósforo com jantar. Suplemento 70 EUR / pax. (min 2 pax)

Em quarto duplo Suplemento individual 

Preço do pacote 

(21 dias / 20 noites): 
3 275 EUR/pax 885 EUR/pax 

Datas para 2022: 

Código: Datas: 

1 ECO4 18.06 - 08.07.2022 

2 ECO5 02.07 - 22.07.2022 

3 ECO6 16.07 - 05.08.2022 

4 ECO7 30.07 - 19.08.2022 

5 ECO8 13.08 - 02.09.2022 

6 ECO9 27.08 - 16.09.2022 

7 ECO10 10.09 - 30.09.2022 

8 ECO13 22.10 - 11.11.2022 


