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8 Dias / 14 Refeições 
 

1º DIA MP 02 /09 Domingo 
Porto ou  LISBOA / BUCARESTE   
Comparência no aeroporto de saída com 150 minutos antes da partida, fformalidades 
 de embarque e partida em voo com destino a Bucareste  via cidade europeia. Formalidades de 
desembarque e encontro com guia local, em português, que acompanhar-nos-á durante toda a 
viagem na Roménia.  
Transporte ao hotel. Jantar e alojamento. 
 
2º DIA PC  03/09 2ªfeira 
BUCARESTE  
Pequeno-almoço. A cidade, a que também foi chamada de Pequena Paris, é conhecida desde os 
anos de 1900 pelos seus grandes Boulevards, as Avenidas de três faixas, os edifícios da gloriosa 
Belle Époque e pelo fausto da alta sociedade da época. A lenda diz que foi fundada nas margens 
do Rio Dambovita por um pastor chamado Bucur, nome este que significa alegria. A música da 
sua flauta, que todos deslumbrava, e o vinho forte das vinhas próximas, encantavam todos, 
passando a ser tão estimado pelos comerciantes locais que estes deram o seu nome ao lugar. 
De manhã, visita panorâmica da cidade de Bucareste, incluindo o Arco do Triunfo, a Avenida da 
Vitória (a mais antiga de Bucareste), o Museu da Música (o edifício mais bonito da cidade), o 
Palácio Real, o Atenaeum (a sala de concertos da Roménia), a Biblioteca Pública, o antigo 
Quartel-general do Partido Comunista, a Sala do Palácio da Corte, o Parlamento, o Hospital de 
Coltea (o primeiro de Bucareste), a Praça da Universidade, também conhecida por Praça da 
Revolução, símbolo da Revolução de 1989 e o Parque Herastrau para apreciar o museu ao ar 
livre existente no parque. Conhecerá ainda o seu Parlamento. O Palácio, que alberga o 
Parlamento e o Senado, é considerado pelo Guinness Livro dos Recordes, o maior, mais 
dispendioso e o mais pesado edifício multiusos da Administração Civil de todo o Mundo. Foi 
desenhado, e quase terminado no Regime de Ceausescu, como centro do poder Administrativo 
e Político, chamando-se Casa da República, enquanto os romenos preferiam (e ainda preferem) 
o nome Casa do Povo. É agora, oficialmente, o Palácio do Parlamento. Almoço. De tarde Visita 
ao Museu da Aldeia** de Bucareste, museu ao ar livre da Arquitectura Tradicional, que nos 
permite apreciar uma mostra autêntica de quase 300 igrejas de madeira, casas, moinhos de 
vento e edifícios de quintas, sendo um dos primeiros Museus Etnográficos do Mundo. Jantar e 
alojamento no hotel. 
 
3º DIA 04/09 3ªfeira  
PC – BUCARESTE – BRAN – BRASOV  
Pequeno-almoço. Partida até ao Castelo de Bran. Visita do Castelo mais conhecido como 
Castelo de Drácula, onde dizem que terá vivido Vlad Tepes, a fonte de inspiração para o 
personagem da lenda Drácula. O Castelo é, do ponto de vista da arquitectura, um dos 
monumentos mais valiosos de toda esta região, com funções militares e económicas específicas. 
A ligação turística entre os caçadores de vampiros e o Rei Vlad deve ser vista como mais ligada 
à dureza dos castigos que este aplicava, do que aos vampiros. O Castelo está situado na 
Passagem de Bran, um estreito caminho na montanha de Bran que separa a Valáquia da 



                                     
Transilvânia e que era percorrido por comerciantes vindos das feiras, que terão contribuído para 
a divulgação dos castigos muito severos que Vlad costumava aplicar.. Almoço e continuação 
para Brasov. Continuação para Brasov, uma das mais antigas, e importantes, cidades da 
Roménia com todo o seu encanto do seu centro medieval, onde passaremos, bem como a Igreja 
Negra, as torres sobre a praça Sfatului, a cidade velha com a sua antiga Câmara Municipal. 
Chegada e Visita panorâmica do centro histórico: “Piata Sfatului”, a praça central, a Igreja 
Negra, a Torre das Trompetes, as fortificações, a cidadela, o Bairro de Schei e a Igreja de S. 
Nicolas. No final das visitas transfer ao Hotel para Jantar e alojamento. 
 
4º DIA 05/09 4ªfeira  
PC – BRASOV –  -TARGU MURES - SIGHISOARA  - BRASOV   
Pequeno-almoço e saída em direção a Targu Mures e Visita panorâmica da cidade: com o 
Palácio da Cultura, construído entre 1911-13 no estilo secessionista, um elo importante entre o 
estilo Bizantino e o Modernismo. A Sala de Concertos chegou a acolher Pablo Cassals e Béla 
Bartok, mas a pérola do conjunto é a pequena sala dos Espelhos. Continuando, com a Sinagoga 
e a Igreja Católica, terminaremos com a Cidadela (o Pequeno Castelo), construída em 1492 e 
que nasce a partir do reforço de uma Igreja fortificada. Das construções antigas temos ainda 
hoje a Pequena Torre e a Praça da Torre. Almoço em restaurante local e continuação para 
Sighisoara, situada nos Cárpatos Transilvanos. Chegada e tempo livre para conhecer a cidadela 
medieval, “Castrum Sex”, Património da Humanidade pela UNESCO. Destaque para a Torre do 
Relógio e para a casa natal de Vlad Tepes, “O Empalador”.  
Regresso a Brasov para Jantar e alojamento com la Filarmonica de Brasov. 
 
5º DIA 06/09 5ªfeira 
MP – BRASOV – SINAIA – MAMAIA 
Pequeno-almoço. Saída para Sinaia e visita do incrível Castelo-Palácio de Peles, mandado 
construir pela família Hohenzollern Sigmaringen (século XIX),  
serviu como residência de Verão para Carol I, o Príncipe Rei da Dinastia Hohenzollern da 
Roménia e representa o esforço do Rei para recrear os estilos e ambientes da Baviera, sua terra 
Natal, no cenário das Montanhas Romenas. Cenas das Óperas de Wagner, intrincadamente 
esculpidas em madeira, decoravam todo o interior e exterior do Palácio. Almoço e continuação 
para Mamaia, chegada transfer ao Hotel para jantar. Alojamento. 
   
6º DIA  7/09 6ªfeira 
PC – MAMAIA -CONSTANTA - MAMAIA  
Pequeno-almoço e partida para Constanta e visita panorâmica. Uma visita que nos levará pelos 
locais mais interessantes da cidade fundada pelos colonos de Miletos no século VI a.C., 
originalmente chamada de Tomis, rebaptizada Constatiana por Constantino, O Grande, em 
honra de sua irmã. Visitaremos o Museu Arqueológico, que alberga um importante conjunto 
de peças escultóricas de grande valor, das quais destacamos o Busto de Isis, a estatuária do 
Grupo Furtuna, Pontos e os Gémeos Nemésis e o Cavaleiro Trácio. Almoço  e continuação ao 
Hotel situado na costa em Mamaia – Jantar e alojamento.  
  
7º DIA  08/09 Sábado 
PC MAMAIA -   CONSTANTA  - ISTRIA – MAMAIA   
Pequeno-almoço De manhã, inicio da nossa visita com uma viagem de teleférico SkyGondola 
(viagem em cabines de 8 pessoas, durante aproximadamente 7 minutos e a uma altura de 50 



                                     
metros), para se poder despedir da fantástica beleza desta Riviera romena. Continuação para 
visitar as ruínas de Histria.   Almoço em restaurante local , Regresso ao  nosso Hotel para jantar 
e alojamento  
 
 
 
 
8º DIA MP 09/09 Domingo 
MAMAIA / BUCARESTE / LISBOA  ou Porto 
Voo LH 1421 18H30/2310 
Pequeno-almoço, regresso a Bucareste, almoço em restaurante local no caminho e transfer ao 
aeroporto. Formalidades de embarque e partida de regresso a cidade de origem  via uma cidade 
europeia. Chegada   
 
 
 

Preço por pessoa, em quarto duplo (mínimo 40 participantes) 
 

 Partidas 
Porto 

Partidas 
Lisboa 

Preço Sócio 1150€ 1090€ 

Preço Não Sócio 1250€ 1190€ 

Suplemento para quarto individual                                      210 € 

 
  

Taxas de aeroporto incluídas, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida 
 
 

 
Hoteis previstos ou similares 4*  

 Bucareste   2 Noites   Mercure Unirii 4* 
 Brasov     2 Noites                Hotel Cubix 4* 
 Mamaia   3 Noites   Hotel Malibu 4* 

 

 
Os preços incluem: 

 Voos base ida e volta em classe económica LH – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis 
incluídas;   

 Autocarro privativo para todas as visitas e transfers; 
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 4*  
 Pensão completa, desde o jantar do 1º dia ao almoço do 8º dia nos hotéis ou restaurantes locais, 

com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não 
incluindo bebidas nem dietas especiais;     

  Guia acompanhante local durante todo o percurso de língua espanhola; 
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;  
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção 

de viagem conforme apólice que juntamos em anexo; 
 Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens; 
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia; 



                                     
 Assistência telefónica 24 horas; 
 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa. 

 
Excluindo: 

 Bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não 
indicados. 

 
NOTA:   
- O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis 
indicados como previstos ou similares. 
A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não aconselhável para 3 
adultos). Havendo hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os circuitos serão 
sempre do tipo Standard.  
- Apenas é necessário o Bilhete de Identidade, documento com validade mínima de 6 meses à data da 
chegada do circuito. 
- Todos os menores de idade viajando sem os pais ou com apenas um deles, necessitam ainda de 
autorização oficial de viagem ao estrangeiro. 
 

 
Assistência 24 horas 

Serviço de acompanhamento do cliente 24 horas para ajudar a resolver todo o tipo de 

imprevisto. Este serviço permanente, é efectuado por um número de emergência em Portugal 

que com toda a logística existente, permite resolver, no momento qualquer problema. 

 

 

NOTA DO STI 

O STI não se responsabiliza por todo e qualquer incidente referente à viagem (desistências, 

cancelamentos, acidentes, ou outros). 

A verificar-se alguma ocorrência, deverá a mesma ser tratada diretamente com a Flash Viagens, 

prestador do serviço e responsável pela organização técnica da viagem. 

 

 

PAGAMENTO 
ATÉ 8 PRESTAÇÕES 

 
 

 

 
 

20 DE MARÇO 
A 

20 DE OUTUBRO 
 

 
Enviar ADD para: 

social@stimpostos.pt  

 
PARTIDAS DO PORTO 

143.75€/cada 
 

PARTIDAS DE LISBOA 
136.25€/cada 
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