
51 PANAVISIÓN

DIA 1 (sábado) BRASIL - SOFIA
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Sofia. Noite a bordo

DIA 2 (domingo) SOFÍA
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 3 (segunda-feira) SOFÍA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a vi-
sita panorâmica da impressionante cidade de Sofia, 
onde vamos admirar a Catedral Alexander Nevski, a 
igreja mais antiga da capital búlgara, a Rotunda de 
San Jorge, a praça Alejandro Batenberg, etc. A seguir, 
almoço no restaurante. Tarde livre, onde terá a pos-
sibilidade de visitar opcionalmente o Museu Nacional 
de História, fundado para comemorar os 1.300 anos 
da história do país, e onde eles são coletados os prin-
cipais objetos arqueológicos, bem como obras de 
arte. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4 (Terça) SOFÍA - VELIKO TARNOVO 
(Excursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Em seguida, iniciaremos 
nossa bonita jornada. Iremos para o Mosteiro de Tro-
yan (entrada incluída), onde se destaca sua igreja e 
seu museu. Almoço no restaurante para mais tarde 
continuar com a visita de Arbanasi, enclave usado 
pela nobreza do Segundo Império Búlgaro, para à 
partir do século XII, escapar do calor do verão da ca-
pital. Depois, partida para Veliko Tarnovo e visita da 
colina de Tzarevets, onde estava construída a antiga 
capital do império da Bulgária. Jantar e hospedagem 
no hotel.

DIA 5 (quarta-feira) VELIKO TARNOVO - ETARA - 
KAZANLAK- NESSEBAR (excursão de dia inteiro 
com visita de Etara, Shipka e Kazanlak)
Buffet de café da manhã. Partida para o Museu ao Ar 
Livre Etara (entrada incluída), onde há oficinas de ar-
tesanato Búlgaros dos séculos passados. Mais tarde, 
vamos visitar a Igreja Ortodoxa Russa de Shipka (en-
trada incluído). Continuaremos pelo Vale das Rosas. 

Chegaremos a Kazanlak onde visitaremos (ingressos 
incluindo) a réplica do túmulo da Trácia e do Museu 
da Rosa. O túmulo da Trácia é famoso em todo o 
mundo por suas pinturas murais, é o único monu-
mento de pintura do Helenístico Alta na Bulgária con-
servado na sua totalidade e está sob a proteção do 
UNESCO, que o incluiu na Lista do Patrimônio da Hu-
manidade em 1979. Almoço no restaurante. Saída 
em direção a Nessebar, antiga cidade nas margens 
do Mar Negro, conhecido na antiguidade como um 
dos principais portos e foco no comércio. Seu centro 
histórico está em uma península que vai para o mar. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (quinta-feira) NESSEBAR- PLOVDIV
Buffet de café da manhã e, em seguida, visita pa-
norâmica de Nessebar, uma cidade de singular be-
leza, onde visitaremos a Igreja Sveti Stefan e o Museu 
Arqueológico. Almoço no restaurante. Continuação 
para a cidade de Plovdiv, a segunda cidade do país. 
Chegada, jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7 (sexta-feira) PLOVDIV
Jantar no hotel e hospedagem. Tour panorâmico da 
cidade de Plovdiv, aninhado entre os Rhodopes e os 
contrafortes Balcãs orientais; eles destacam seus 
becos, bazares cheios de artesanato e ruínas de 
fortalezas. Almoço no restaurante. A seguir, visita-
remos o Museu Etnográfico e a Igreja de Konstantin, 
entradas incluídas. À noite, possibilidade opcional-
mente participar de um jantar folclórico. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 8 (sábado) PLOVDIV-MONASTÉRIO DE RILA- 
SOFIA
Buffet de café da manhã. Na primeira hora, iremos 
para Mosteiro de Rila impressionante (entrada in-
cluída), Património da Unesco. O Mosteiro de Rila é 
fundada na primeira metade do século X. Sua histó-
ria é diretamente relacionada com o primeiro eremita 
búlgaro San Juan de Rila, que se estabeleceu na área 
e se dedicou ao jejum e oração. Através dos séculos, 
o mosteiro era um centro espiritual, educacional e 
cultural da Bulgária. Durante o Renascimento (XVIII 
- XIX) o mosteiro abriu cerca de 50 conventos no 
nos maiores assentamentos da Bulgária, nos quais 
alguns dos monges trabalhavam com os sacerdotes 
mais estudiosos de Rila, eles abriram escolas e trou-
xeram peregrinos para o mosteiro. Almoço no res-
taurante. Saída em direção a Sófia, e possibilidade 
de visitar opcionalmente, o Museu Nacional. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 9 (domingo) SOFÍA
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, traslado 
para o aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

JÓIAS DA BULGÁRIA
Sofía, Veliko Tarnovo, Kazanlak, Nessebar, Rila y Plovdiv

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com guia local: Sofia, Nessebar e Plovdiv.

• Visitas à Arbanasi, Veliko Tarnovo, Etara.

• Visitas à igreja de Shipka e ao túmulo trácio em Kazanlak.

• Colina de Tzarevetz.

• Mosteiro Troyan.

• Mosteiro de Rila com guia local.

Incluído no passeio

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: Mosteiro de Troyan, 
a cidade de Arbanasi e Veliko Tarnovo, a antiga 
capital do país. Etara com o seu museu ao ar 
livre, a igreja de Shipka e o túmulo trácio em 
Kazanlak.

• Excursões de meio dia: Nessebar com guia 
local, Plovdiv com guia local, Mosteiro de Rila 
com guia local. 
Sofia com guia local. Colina de Tzarevetz.

• Entradas incluídas:  
Igreja e museu do mosteiro de Troyan, 
Igreja da Natividade em Arbanassy 
Cidade murada de Veliko 
Igreja Ortodoxa em Shipka 
Museu Etnográfico de Etara 
Igreja de Sveti Stefan 
Réplica do Túmulo Trácio de Kazanlak 
Museu da Rosa de Kazanlak 
Museu Arqueológico de Nessebar 
Museu Etnográfico de Plovdiv 
Konstantin e Elena Church em Plovdid 
Mosteiro de Rila.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, pedágios e 
autorizações da cidade.

• Fones de ouvido durante todo o itinerário.

• Seguro de viagem.

Notas de interesse
• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 

ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

i

Hotéis previstos ou similares 

Sofía Ramada  4****Sup Centro

Veliko Boliarsky 4**** Centro
Tarnovo Grand Yantra 4**** Centro

Nessebar The Mill 3*** Sup Ciudade

Plovdiv Grand Plovdiv 4**** Sup Ciudade

Monasterio de Rila (Rila)

PlovdivSofía
Kazanlak

Nessebar

Veliko Tarnovo

Rila

Datas de saída

Junho 8 15 29

Julho 6 13 20

Agosto 3 10 16 17 24 31

Setembro 14

9  dias  ... a partir de  825 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 825

Suplemento apart. Individual  .................. 330

Desconto média pensão  ........................... -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


