
BULGÁRIA e
MAR NEGRO
BULGÁRIA e
MAR NEGRO

1º Dia - 11 -  PORTO 4º Dia – PLOVDIV / MOSTEIRO BACHKOVO / 
ou LISBOA / SOFIA BRETOVITSA / PLOVDIV

7º Dia – VARNA / CAVALEIRO MADARA / 

ARBANASSI / VELIKO TURNOVO

2º Dia –  SOFIA

8º Dia – VELIKO TURNOVO / MOSTEIRO DA 

TRANSFIGURAÇÃO / SOFIA

5º Dia – PLOVDIV / KAZANLUK / STARA 

ZAGORA / BURGAS / NESEBUR

3º Dia  – SOFIA / RILA / PLOVDIV

9º Dia – SOFIA 

6º Dia –  NESEBUR / VARNA

10º Dia – SOFIA / LISBOA ou PORTO

Hotel Golden Tulip Varna 4*, ou similar. Pos-

sibilidade de banho no Mar Negro. Jantar e 

alojamento. 
Comparência no aero- Dedicamos a manhã à visita de Plovdiv, a 

porto escolhido, e saída segunda maior cidade búlgara, banhada 
em voo regular Lufthansa pelo rio Maritsa. É uma fusão de cronologias, 

com destino a Sofia, via culturas e monumentos, pois falamos dos 
Partida para a região centro da Bulgária. Em 

Frankfurt, ou Munique. trácios, gregos, romanos e otomanos. 
caminho, visitamos o Cavaleiro de Madara, 

Chegada a Sofia e transfer Durante o Império Romano era chamada de 
uma escultura esculpida em pedra, do início 

ao Best Western Premier “Trimontium” ou “a cidade das três mon-
da Idade Média. Almoço em Arbanassi, se-

tanhas” devido à sua localização no alto das Collection City 4*, ou similar. 
guido de visita. Continuamos até Veliko Tur-

mesmas. A sua arquitectura mistura influên-Pequenos snacks disponíveis no 
novo, com paragem na colina Tsarevets pa-

cias do Período Romano e Renascentista do quarto. Alojamento.
ra visita ao Castelo Real, a residência de ve-século XIX. Visita do Teatro; Fórum Romano, 
rão dos reis (tsare) búlgaros e as mansões de com as suas imponentes muralhas que 

Dedicamos o dia para visita à famílias nobres e ricas. Ao final da tarde, pas-datam do séc. II a.C., e ao Museu Etnográ-
capital Búlgara, cidade de inten- seio pedonal pela Samovodska Charshia, a fico. Almoço. Continuamos para visita ao 

ções cosmopolitas, onde oriente e mais importante rua da cidade. Jantar e alo-Mosteiro de Bachkovo, o segundo maior do 
ocidente estão de mãos-dadas. jamento no Hotel Panorama 4*, ou similar. país. A igreja da Virgem Maria que data de 

Começamos, como introdução, pelo 
1604, mantém o ícone valioso da Virgem 

Museu de História Nacional, o maior e 
Maria Eleusa do ano 1310. Continuamos mais importante museu búlgaro, repleto 
para a aldeia de Brestovitsa, para visita e de artefatos que refazem a história do 

Dedicamos a manhã a passear pela cidade prova de vinhos na Todoroff Boutique Cellar. país, com maravilhosas vistas para Monte 
histórica de Veliko Turnovo, às margens do rio Regresso a Plovdiv. Jantar no hotel. Aloja-Vitosha. Almoço. Visita à Igreja de Boyana. 
Yantra, conhecida como a Cidade dos Cza-mento.O valor deste templo cristão ortodoxo reside 
res. Almoço em restaurante local. Saída com principalmente nas pinturas murais, datadas 
destino a Sofia. Visita ao Mosteiro da Transfi-de 1259, que se destacam pela complexi-
guração, fundado durante o Segundo Esta-dade e realismo e são consideradas o 
do Búlgaro durante os séculos XIII-XIV, e es-monumento mais representativo da icono- Viagem para Kazanluk, pelo Vale das Rosas, 
treitamente ligado à personalidade da grafia búlgara. Continuamos com passa- onde se cultiva a rosa damascena, também 

gem pelo Palácio Nacional da Cultura, um segunda esposa do rei búlgaro Tsar Ivan-conhecido como o Vale dos Reis Trácios. 
dos mais emblemáticos edifícios da capital e Alexandar - Sara e do filho - Tsar Ivan Visita ao Museu das Rosas, e à tumba de 
passeamos um pouco pelo centro histórico e Shishman. Chegada a Sofia e check-in no Kazanluk, com murais representando trácios 
pelos seus muitos parques e jardins. Jantar e Ramada Sofia City Center 4*, ou similar. À num ritual funerário. Almoço. Continuamos 
alojamento. para Stara Zagora, com visita ao Museu noite, saída para jantar de folclore búlgaro. 

Neolítico, um dos mais bem preservados da Alojamento.

Europa, e ao pequeno Museu das Religiões. 
Saída para as montanhas de Rila, loca-

Saída até Nesebur, às margens do Mar 
lizadas a sul da capital búlgara, para visita 

De manhã, continuamos as visitas a Sofia, Negro, com visita panorâmica a Burgas. 
ao seu Mosteiro, fundado no século X pelos 

com destaque para a Catedral Nevski; Igreja Jantar e alojamento no MPM Arsena Beach 
seguidores do santo eremita Ivan Rilsky. 

Hotel 4*, ou similar. Santa Sofia; Praça do Parlamento; Teatro 
Considerado património histórico mundial 

Nacional e as ruinas de Serdica. Almoço. 
pela UNESCO, é o mais notável e grandioso Tarde inteiramente livre para actividades de 
santuário Cristão da Bulgária e, ao longo dos Dedicamos a manhã à visita pedonal de carácter particular. Jantar e alojamento.
séculos, foi palco do desenvolvimento de Nesebur, com destaque para a velha pe-
ideias e intensas actividades espirituais e nínsula e a Igreja de St. Estevão. Almoço no 
educativas. Almoço. Continuação para hotel. Continuamos pela costa até Varna, a ransfer ao aeroporto, e embarque em voo 
Plovdiv. Jantar e alojamento no Alliance capital marítima da Bulgária, com destaque regular Lufthansa com destino ao Porto, ou 
Hotel 4*, ou similar. para o museu arqueológico. Check-in no Lisboa, via Frankfurt.
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Voos

De 7 de Abril a 9 de Maio - Perda do sinal
A partir de 10 de Maio - Pagamento integral da viagem

Inscrições até 6 de Abril
com sinalização de € 400,00 p/pessoa

Despesas de cancelamento

Tel. | 222 076 620
@ | geral@sinapsa.pt

 

INSCRIÇÕES e INFORMAÇÕES

Sede do Sindicato

Vem viajar connosco!

 

 11 A 20 JUNHO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

Min 25  PARTICIPANTES

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1450€

195€

Max 40  PARTICIPANTES


