
 

 

Bulgária – Grécia – Macedónia do Norte 
 

 

Bulgária 
 

Este belo país dos Balcãs localiza-se entre a Roménia, 

a Turquia e a Grécia. Soube preservar  a sua história, marcada 

pelas lutas contra os Impérios Bizantino e Otomano, por todas 

as regiões é possível apreciar construções históricas bem 

preservadas, além de uma quantidade impresionante de sítios 

arqueológicos. A sua capital, Sofía, ainda é pouco visitada 

comparada aos outros destinos históricos do país,n o entanto,  

a sua atmosfera jovem, repleta de programas culturais e uma 

vida noturna agitada, valem a visita. 

Grécia 
 

O país está estrategicamente localizado no cruzamento entre a Europa, a Ásia, o Oriente Médio e a África. 

A Grécia moderna tem suas raízes na civilização da Grécia Antiga, considerada o berço de toda a civilização 

ocidental. Como tal, é o local de origem da democracia,da filosofia ocidental,dos Jogos Olímpicos, da 

literatura ocidental, da historiografia, da ciência política, de 

grandes princípios científicos e matemáticos, das artes 

cênicas ocidentais, incluindo a tragédia e a comédia. As 

conquistas culturais e tecnológicas gregas influenciaram 

grandemente o mundo, sendo que muitos aspectos da 

civilização grega foram transmitidos para o Oriente através 

de campanhas de Alexandre, o Grande, e para o Ocidente, 

através do Império Romano. Este rico legado é parcialmente 

refletido nos 17 locais considerados pela UNESCO como Patrimônio Mundial no território grego, o sétimo 

maior número da Europa e o 13º do mundo.  

 

Macedónia do Norte 
 

É um País balcã sem nenhum acesso ao mar, a Macedónia 

do Norte está a impor-se como um dos mais importantes 

destinos de lazer de toda a região. Oferece impressionantes 

sítios arqueológicos, a capital tem uma vida noturna 

vibrante, a população é muito jovem e todo o país é 

detentor de uma beleza natural indesmentível. Na cidade de 

Ohrid realiza-se um concorrido festival de verão no mês de 

Julho.  

 

http://viajeaqui.abril.com.br/paises/romenia
http://viajeaqui.abril.com.br/paises/turquia
http://viajeaqui.abril.com.br/paises/grecia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oriente_M%C3%A9dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_ateniense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Ol%C3%ADmpicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Historiografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_c%C3%AAnicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_c%C3%AAnicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oriente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa


 

Itinerário 
 

Dia 1: Lisboa – Milão – Sófia 
 

Comparência no aeroporto Humberto Delgado no mínimo 2 horas antes da partida. Formalidades de 

embarque para voo com destino a Sófia via cidade de Milão.  

Chegada e transporte do aeroporto para o Hotel. Tarde e noite livres para actividades de caracter pessoal. 

Alojamento. 

 

Dia 2:   Sófia – Mosteiro de Rila – Bansko 
 
Visita guiada de Sófia, pela manhã catedral de 
Aleksandar Nevski, pela tarde  mosteiro de Rila, que é 
Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos mais 
importantes mosteiros ortodoxos do mundo. Regresso 
ao Hotel. Alojamento.  
 

Dia 3: Bansko – Melnik – Sálonica        
 
Pequeno-almoço no hotel. No caminho para a fronteira grega, visita da cidade mais pequena da Bulgária, 
Melnik. Foi preservada como uma cidade museu, prova de vinhos da região, Pirin-Macedônia. Chegada a 
Sálonica à tarde. Jantar e alojamento no hotel. 
 

Dia 4: Sálonica – Vergina – Kalampaka            
 
Após o pequeno-almoço no hotel,  visita guiada a Sálonica. Visita escavações de Vergina onde está 
localizado o monte de Filip II da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande. Esta região também é chamada 
"Egeu – Macedônia“. Chegada à cidade de Kalampaka, aos pés dos famosos mosteiros de Meteora. 
Alojamento no hotel. 
 

Dia 5:  Kalampaka – Meteora – Bitola        
 
Pequeno-almoço no hotel.  Visita aos famosos 
mosteiros de Meteora, que são como ninhos de 
pássaros construídos sobre rochas, visita ao interior de 
um mosteiro. De seguida, chegada à República da 
Macedônia, passeio pela antiga cidade diplomática de 
Bitola. Jantar e alojamento. 
 
 

Dia 6:   Bitola – Ohrid        
 
Visita pela manhã às escavações de Heraclea Lincestis, fundada por Filipe II da Macedônia. De seguida, 
viagem até à cidade de Ohrid, património Mundial da UNESCO, localizada às margens do lago com o 
mesmo nome. Aqui far-se-á um passeio de barco para admirar a cidade. Em Ohrid e arredores, existem 
365 igrejas e mosteiros, e a cidade é apelidada de "Jerusalém dos Balcãs". Durante o passeio, paragem 
para visita à igreja de San Periblebtos e aos seus afrescos únicos. Regresso ao hotel em Ohrid. Alojamento. 
 

Dia 7: Ohrid – Tetovo – Skopje       
 
Pequeno-almoço no hotel, de seguida viagem para a capital da Macedônia, Skopje. Paragem em Tetovo 
para visitar a famosa "mesquita colorida".  Tour pela ciade com visita à cidade velha com a fortaleza de 



Kale e o grande bazar, além parte novaa com a casa 
memorial de Madre Teresa e a fonte de Alexandre, 
o Grande. À noite, um jantar típico da Macedónia 
música, num restaurante tradicional. Alojamento no 
hotel. 
 

Dia 8: Skopje – Kriva Palanka – Sofia  
 
Depois do pequeno-almoço no hotel, visita ao Matka 
Canyon, perto de Skopje. Antes de seguir para a 
fronteira búlgara, visita ao mosteiro de St. Joakim Osogovski, perto da cidade de Kriva Palanka. Cchegáda 
ao hotel em Sofia. Alojamento 
 

Dia 9:  Sófia – Viena – Lisboa 
 
Em hora a combinar localmente transporte do hotel para o aeroporto, formalidades de embarque e voo 

de regresso a Lisboa via cidade de Viena. 

Saídas Garantidas 
 

 

Serviços Incluídos: 
• Alojamento em hotéis  de 4* em regime de meia pensão  

• Serviço de transporte de / para o aeroporto e todas as excursões, bem como um guia contínuo 
em espanhol para toda a viagem 

• Impostos municipais 

• Taxas de aeroporto no valor de 204.23€ (a reconfirmar à data de reserva) 

• Entradas incluídas:  Destilaria de rosas;  Visita ao mosteiro de Bachkovo; Visita no Mosteiro de 
Rila;  Catedral Aleksandar Nevski;  Mesquita de Tombul; Igreja Bizantina de St. Stefan 

 

Serviços Não Incluídos: 
• Tudo o que não estiver devidamente especificado na rúbrica “ serviços incluídos “ 

• Extras de caracter particular: lavandaria, comunicações, etc. 
 

Política de Cancelamento: 

21-15:   Dias antes da viagem 25% 

14-7:     Dias antes da viagem 50% 

6-1:        Dias antes da viagem 80% 

Não comparência:  100% 

 

Condições de pagamento: 
Pagamento total 21 dias antes da chegada ao momento da apresentação dos documentos de viagem. 

Mínimo: O número mínimo de participantes é 2 pessoas. Para grupos até 6 pessoas, a saída pode ser 

bilingue, neste caso o guía será espanhol e italiano. O organizador tem o direito de cancelar a viagem no 

mais tardar 30 dias antes da partida. 

 28.03. – 05.04.2020 

05.04. – 13.04.2020 

25.04. – 03.05.2020 

03.10. – 11.10.2020 

17.10. – 25.10.2020 

16.05. – 24.05.2020 

30.05. – 07.06.2020 

13.06. – 21.06.2020 

05.09. – 13.09.2020 

19.09. – 27.09.2020 

27.06. – 05.07.2020 

11.07. – 19.07.2020 

25.07. – 02.08.2020 

08.08. – 16.08.2020 

22.08. – 30.08.2020 

Preço p/ Pessoa em 

Quarto duplo 1238,06 € 1321,84€ 1463,50 € 

Suplemento Single 144,00 € 165,80 € 200,40 € 


