
                         
 

 

ROMÊNIA 
A beleza enigmática do leste europeu 
 

Com Guia local falando português | 29 de setembro a 10 de outubro 2020 



                         
 

A Romênia é uma terra de muitos traços e dona de uma cultura intrigante: religiosa, 

supersticiosa e fatalista. Isso se expressa na exuberante permanência da arquitetura medieval, 

como os resquícios da cidadela medieval de Sighisoara, datada do século XII. Antiga província 

romana, lugar de colônias saxãs e marcada por séculos de domínio Turco-otomano, a Romênia 

ainda guarda os frutos de uma cultura que se desenvolveu sob a égide de uma violenta 

resistência ao império otomano. A sobreposição de lendas e histórias concederam forma às 

crenças populares. Figuras como Vlad Drácula, "o empalador", marcam tanto os livros de história 

quanto os contos vampirescos. O legado do príncipe, inspiração para a obra do britânico Bram 

Stocker, ainda paira sobre o Castelo de Bran, sua antiga morada. A profunda crença no 

sobrenatural caracteriza a experiência religiosa dos romenos, rodeada de entidades 

atormentadas, os chamados strigoi. 

 

Roteiro resumido  

 
 

  1º dia – 29/09/2020 – São Paulo – Zurique  

  2º dia – 30/09/2020 – Zurique – Chegada em Bucareste 

  3º dia – 01/10/2020 – Bucareste 

  4º dia – 02/10/2020 – Bucareste – Sibiu 

  5º dia – 03/10/2020 – Sibiu 

  6º dia – 04/10/2020 – Sibiu – Sighisoara 

  7º dia – 05/10/2020 – Sighisoara – Brasov 

  8º dia – 06/10/2020 – Brasov 

  9º dia – 07/10/2020 – Brasov 

10º dia – 08/10/2020 – Brasov – Sinaia – Bucareste 

11º dia – 09/10/2020 – Bucareste 

12º dia – 10/10/2020 – Saída de Bucareste – São Paulo  

 

 

Roteiro detalhado  

 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

 



                         
 

 

 

Dia 1 – 29/09/20 | São Paulo – Zurique (-/-/-) 

Embarque em São Paulo em voo com destino a Zurique. Chegada em Zurique e embarque em 

voo com destino a Bucareste.  

 

Dia 2 - 30/09/20 | Zurique – Chegada em Bucareste (-/-/-) 

Chegada em Bucareste e traslado para o hotel. Tempo livre para descanso.  

 

Dia 3 - 01/10/20 | Bucareste (C/-/J) 

Após café da manhã, sairemos para passear pela cidade. Conhecida antigamente como a 

Pequena Paris do Leste Europeu, a arquitetura de Bucareste e sua estrutura urbana são um 

espelho de sua história. Lá, o classicismo europeu se mescla com resquícios do comunismo 

formando um conjunto muito particular. Conheceremos o Palácio do Parlamento, o 2º maior 

prédio administrativo do mundo depois do Pentágono, considerado a menina dos olhos do líder 

comunista Nicolae Ceausescu. Visitaremos The Old Princely Court, o monumento medieval mais 

antigo de Bucareste, que abriga ruínas do reinado de Vlad III, senhor feudal dos Cárpatos e 

príncipe da Valáquia, conhecido por combater os otomanos e exterminar um quinto da população 

do país. A sua crueldade era tamanha que deu origem ao mito de Drácula. Na parte da tarde, 

passearemos a pé no centro histórico da cidade, visitaremos a igreja mais antiga de Bucareste, 

construída em 1559, local de coroação dos príncipes romenos durante 2 séculos. Passaremos 

pela Universidade de Bucareste, onde importantes pensadores romenos se formaram, e 



                         
 

seguiremos para a região da Piata Rosetti, local onde viveu o historiador de religiões Mircea 

Eliade. Retorno ao hotel.  

 

Dia 4 – 02/10/20 | Bucareste – Sibiu (C/A/-) 

Após café da manhã viajaremos para Sibiu, cidade romena escolhida como Capital Europeia da 

Cultura no ano de 2007, um percurso entre montanhas que nos brinda com lindas paisagens.  O 

tempo de viagem é de aproximadamente 5 horas e haverá uma parada para almoço. Ao 

chegarmos em Sibiu, nos acomodaremos no hotel e teremos tempo livre até o final do dia.  

 

Dia 5 - 03/10/20 | Sibiu (C/-/-) 

Após o café da manhã sairemos para conhecer os arredores de Sibiu.  Começaremos pela vila 

de Rasinari, onde nasceu o filósofo romeno Emil Cioran. Em seguida visitaremos o tradicional  

Museu de Ícones de vidro de Sibiu,  que reverencia a cultura religiosa romena e na parte da 

tarde faremos um passeio pelo centro histórico, passando por um calçadão construído no século 

XIV para conectar a parte superior à parte inferior da cidade. Sibiu foi a maior e mais rica das 

sete cidades fortificadas, construída no século XII por colonos alemães. Seu centro histórico, 

inscrito na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade da UNESCO, foi objeto de inúmeras obras 

de restauração nos últimos anos.  Passaremos pela Ponte dos Mentirosos, a mais antiga ponte 

de ferro fundido na Romênia, até chegarmos à Catedral Ortodoxa e Catedral Evangélica que 

retratam os diferentes estilos arquitetônicos da cidade. Retorno ao hotel no fim da tarde. 

 

Dia 6 - 04/10/20 | Sibiu – Sighisoara (C/A/-) 

Após o café da manhã faremos check-out do hotel e viajaremos para Sighisoara, cidade onde 

nasceu Vlad Tepes. No caminho, pararemos em Biertan para apreciar a vista de fortificações 

medievais saxônicas, incluindo a igreja fortificada, considerada a mais bonita da Transilvânia 

pela UNESCO. Nesse mesmo local conheceremos uma casa onde, em tempos antigos, casais que 

planejavam se divorciar ficavam trancados por duas semanas, compartilhando uma cama e um 

único jogo de talheres. Conta-se que em 400 anos, apenas um casal ainda decidiu se divorciar 

depois dessas “férias”. Faremos uma parada para almoço e chegaremos em Sighisoara na parte 

da tarde. Designada como Patrimônio Mundial pela UNESCO, a cidade tem um estilo encantador 

com ruas de paralelepípedos, casas burguesas e igrejas ornamentadas. 

 

Dia 7 - 05/10/20 | Sighisoara – Brasov (C/A/-) 

Após o café da manhã sairemos para conhecer Sighisoara, uma das mais belas e bem 

preservadas cidades medievais da Europa, fundada por saxões durante o século XII. Visitaremos 

os principais pontos da cidade como a igreja fortificada, a Torre do Relógio e a Casa de Drácula. 

Em seguida iniciaremos viagem para Brasov, a mais importante cidade  

 

 



                         
 

 

medieval e mais visitada da Romênia. Pararemos para almoço no caminho e, ao chegar em 

Brasov, faremos check-in no hotel.  

 

Dia 8 - 06/10/20 | Brasov (C/-/-) 

Após o café da manhã sairemos para conhecer o centro medieval de Brasov, iniciando pela 

imponente Biserica Neagra (Igreja Negra), de arquitetura gótica, uma das principais atrações da 

cidade. Passaremos também pela Praça da Revolução, palco de manifestações na Revolução de 

1989, e pela rua mais estreita da Europa, a Rua Rope (111-135 cm de largura). Na parte da 

tarde, visitaremos a Igreja Fortificada de Prejmer, datada de 1427, um Patrimônio Mundial da 

UNESCO.  

 

Dia 9 - 07/10/20 | Brasov (C/A/-) 

Após o café da manhã sairemos em direção ao lendário Castelo de Bran. Encravado 

na floresta no sopé dos Cárpatos e cercado por uma aura de mistério, o castelo deve sua fama 

ao mito criado em torno da personagem que dá título à obra do romancista irlandês Bram Stoker. 

Segundo o mito, o castelo teria servido como residência do Príncipe Vlad Tepes. Entre 1920 e 

1957 foi residência real da Rainha Maria da Romênia. Hoje o castelo abriga um museu de peças 

de arte e mobiliário colecionados pela rainha. Almoçaremos em um restaurante local e 

visitaremos um típico vilarejo na Transilvânia chamado Cincsor. Retorno ao hotel.  

 

Dia 10 - 08/10/20 | Brasov – Sinaia – Bucareste (C/A/-) 



                         
 

Após o café da manhã partiremos com destino a Bucegi. Subiremos de teleférico até um platô 

que, segundo a tradição, foi um local sagrado para os Dacians, tribo que habitou o entorno dos 

Cárpatos de 82 a.C. até a conquista romana em 106 d.C.  Na sequência iremos para Sinaia, 

conhecida como a Pérola dos Cárpatos. Dentre seus monumentos, o Castelo de Peles se destaca 

por sua beleza. Finalizado em 1883 em estilo renascentista germânico, foi concebido para servir 

de residência de verão ao monarca Carol I. Chama atenção a valiosa decoração de seus 160 

cômodos, feita em variados estilos que vão do florentino ao turco, passando pelo austríaco. 

Faremos uma parada para almoçar em um restaurante local e seguiremos viagem até Bucareste. 

Na chegada, check-in no hotel.  

 

Dia 11 - 09/10/20 | Bucareste (C/-/J) 

Após o café da manhã sairemos para visitar o Theodor Aman Museum em Bucareste. Inaugurado 

em 1908, é um dos mais antigos museus memoriais na capital romena. Construída em 1868, é 

uma das mais belas residências particulares de Bucareste, e era um sonho do artista que sua 

casa se tornasse um museu. Theodor Aman foi um dos mais importantes pintores romenos 

durante o século XIX. Além de contribuição para a história da arte romena, ele também fundou 

as primeiras escolas de artes plásticas no país. A coleção é composta de desenhos, itens com 

valor documental, letras, vestuário, obras escultóricas, pinturas, mobília e instrumentos 

musicais. Almoço e tarde livre. À noite, jantar de despedida do grupo.  

Opcional: Passeio a Snagov na parte da tarde. 

 

Dia 12 - 10/10/20 | Saída de Bucareste – Zurique – São Paulo (C/-/-) 

 

Hospedagem  

 
Bucareste | Athenee Palace Hilton  

Site Athenee Palace Hilton 

5* | Standard room  

 

Sibiu | Ramada   

Site Hotel Ramada 

4* | Standard room  

 

Sighisoara | Binder Bubi    

https://all.accor.com/hotel/B1A9/index.en.shtml 

4* | Standard room  

 

 

https://www3.hilton.com/en/hotels/romania/athenee-palace-hilton-bucharest-BUHHITW/index.html
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/sibiu-romania/ramada-sibiu/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:16280&iata=00093796
https://all.accor.com/hotel/B1A9/index.en.shtml


                         
 

 

Brasov | Kronwell     

https://kronwell.com/ 

4* | Standard room  

 

Valores  

 
Parte terrestre | Em € (Euros) por pessoa 

Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 4.980,00
Entrada USD 1.740,00 + 6 x USD 540,00

(total USD 4.980,00)
USD 325,00

Quarto single USD 5.670,00
Entrada USD 1.980,00 + 6 x USD 615,00

(total USD 5.670,00)
USD 370,00

https://kronwell.com/


                         
 

Para solicitar reserva | € 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 31/05/2020 

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento de guia local em português durante toda viagem;  

Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado; 

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação na legenda (C=café da manhã, 

A=almoço, J=jantar); 

Entradas para as visitas especificadas no roteiro; 

Jantar de boas-vindas e de despedida para o grupo; 

Traslado aeroporto/hotel/aeroporto em Bucareste; 

Serviços de transporte privativo para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no 

roteiro); 

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas com até 70 anos*. 

*Nota: acima de 71 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Vistos; 

Voos internacionais ou nacionais;  

Trâmite e custo de emissão de vistos;  

Early check-in ou late check-out;  

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamentos; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições; 

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

Opcionais 

 

 

Por pessoa em quarto 

duplo
EUR 140,00

Por pessoa em quarto 

single
EUR 265,00 Forma de pagto  à vista (juntamente com a entrada)

*Valor da diária por pessoa, com café da manhã. 

Noite extra hotel Athenee Palace Hilton - Bucareste

Forma de pagto  à vista (juntamente com a entrada)



                         
 

Parte Aérea internacional  

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos | Brasileiros são isentos de visto em viagens com permanência de até 90 dias. 

Vacinas | Não há exigência de qualquer vacina para nacionais brasileiros. 

Passaporte | Com validade mínima de 3 meses contados a partir da data final da viagem. 

Seguro | É necessário que todos os brasileiros embarquem com o comprovante de seguro 

viagem com cobertura mínima de € 30.000,00 englobando assistência médica/ hospitalar e 

repatriação 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 

 


