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Bulgária 07 dias / 06 noites 

Serviços em privativo – as suas ricas culturas, folclores, 
paisagens selvagens e castelos com historias... 

 

Roteiro 

Dia 1º Brasil - Bucareste   

Apresentação para embarque com destino a Bulgária 

Dia 2º  Bucareste   

Chegada recepção com seu guia no aeroporto de Sofia, e traslado ao Hotel e hospedagem. Hotel disponível após as 
14h00. Restante do dia livre. 

Dia 3º SOFIA - MOSTEIRO DE RILA SOFIA  

Neste dia faremos um tour Privado de Meio Dia: Sofia, Igreja Boyana 
e Museu Histórico 

Café da manhã e saída para a visita do famoso Mosteiro de Rila do 
seculo X, Patrimônio da Humanidade, o maior e mais admirável da 
Bulgária. 

O passeio começa às 09:00, quando você terá o encontro com o guia 
privado no hotel. De carro você vai para a periferia de Sofia e Vitosha 
Mountain.  

A primeira parada é o Museu Nacional de História, (ingresso não 
incluído) o maior museu da Bulgária e um dos maiores dos Bálcãs. Que tem coleções ricas desde a antiguidade até os 
dias de hoje. A próxima parada é a notável Igreja Boyana,(ingresso não incluído) reconhecida pela UNESCO por causa 
de seus afrescos incrivelmente bem preservados do século XIII.  

Depois de explorar a Boyana Church, vamos ao ao centro de Sofia para um passeio turístico de duas horas.  

Você contornará os prédios e locais mais interessantes e aprenderá a história destes locais com seu guia. Veja os 
pontos turísticos como a Catedral de Alexander Nevsky, a Basílica de Santa Sofia, a Rotunda de São Jorge, o 
Parlamento, a Presidência, os Reinos Romanos e outros. A turnê terminará por volta das 14:00, perto do início da rua 
Vitosha - a rua principal de Sofia. Visita a Igreja do Museu, os manuscritos, as esculturas de madeira, tecidos e 
tapeçarias etc. Guia em Espanhol   

Dia 4º SOFIA - PLOVDIV 

Plovdiv e Bachkovo: Neste dia faremos uma viagem a Plovdiv, uma das cidades mais antigas do mundo.  

Desfrute de um passeio a pé de 3 horas no encantador bairro antigo e admire suas casas ornamentadas do século XIX, 
as paredes da antiga fortaleza e as magníficas igrejas. Observe também as estruturas romanas, incluindo teatro, fórum 
e estádio. À tarde, continuaremos até o Mosteiro de Bachkovo, um famoso local religioso que é popular entre os 
visitantes. Admire os afrescos únicos na sala de jantar e a fachada da Igreja de São Nicolau, pois o guia fornece 
comentários sobre a história, a arquitetura e a vida moderna do mosteiro. Retorno a Sofia 

Guia em Espanhol  
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Dia 5º PLOVDIV - MOSTEIRO DE BACHKOVO KAZANLAK 

Após o café da manhã, você viajará para a charmosa cidade búlgara de 
Starosel. Aqui, você irá explorar os túmulos do templo que existem há mais 
de 2500 anos. Você verá o enorme túmulo recentemente descoberto do 
que se acredita ser um antigo rei dos trácios.  

Depois disso, seguiremos para a famosa cidade de Hisarya, onde você 
visitará as famosas nascentes de água mineral quente. Explore as ruínas 
deixadas pela grande civilização romana aqui.  

Antes de voltar, faremos um passeio pelos belos parques verdes de Hisarya. 
Retorno a Sofia. Guia em português  

Dia 6º SOFIA 
Café da manhã e dia livre, a noite um tour pelos pontos turísticos de Sofia, antes do jantar e um show folclórico nesta 
excursão noturna. Um passeio panorâmico pela capital da Bulgária para ver seus destaques iluminados, incluindo a 
iluminada Catedral Alexander Nevsky, o Palácio Nacional da Cultura e muito mais. Em seguida, saboreie um jantar 
búlgaro de 3 pratos complementado com um show folclórico ao vivo de música e dança tradicional local. Jantar, show, 
transporte com ar-condicionado e traslado. Guia em Espanhol  
 

Dia 7º SOFIA 

Dia livre para passear a vontade por Sofia com o roteiro das atrações e lugares 
para conhecer, exclusivo da Principal Operadora Turística. 

Dia 8º SOFIA 

Em horário combinado, transfer ao aeroporto, para embarque com destino ao 
Brasil ou a outro tour a sua escolha. 

 
O preço inclui: 
 06 x noite em quarto duplo em hoteis 4* em Sofia 
 Café de manhã buffet  
 Guía acompanhante de em idioma espanhol durante os tours  
 Transporte durante toda a rota em carro privativo 
 Traslados aeroporto em Sofia – hotel – aeroporto em Sofia, em 

privativo 
 Entrada ao Palácio do Parlamento em Bucareste 
 Um Show folclórico ao vivo de música e dança tradicional. Jantar e 

traslado em Sofia 
 

Não incluso: 
 Entradas no Museu da Boyana e no Museu de História Nacional, comprar somente no local 
 Passagem aérea ( solicite o valor com embarque de sua cidade ) 

 

Financiamento sem entrada em 09 x sem juros 

Solicite outras opções de países da Europa. 

 Em quarto duplo Suplemento individual 

 
Preço da parte terrestre 

 
Euro 998,00 por pessoa 

 
Euro 392,00 
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