
 

 

Balkan Dance Tour 2022 

ROMANIA 

01 Junho - 15 Junho 
 20 Maio  

Dia 1 - 1 Junho  
 
Chegada em Buchareste, check in. Tempo para descanso e passeios livres. Pernoite em 

Bucharest 
Dia 2 - 2 Junho  
 
Após café da manhã, vamos dedicar a manhã inteira a um passeio guiado para conhecer 
a capital romena, uma das cidades mais interessantes, conhecida como “a Paris do Leste 
Europeu" que, por sua riqueza histórica, arquitetônica e cultural, nos últimos anos, se 
tornou destinação turística muito popular.  
Visitaremos as principais atrações turísticas, prédios históricos e pontos importantes da 
cidade. Almoço. Pequeno descanso. 16:00 - 18:00h. Aulas de Danças Tradicionais 
Romenas com a professora e coreógrafa Maria Larisa Barbu (http://www.larisabarbu.ro/) 
Jantar de boas vindas (incluído no preço). Pernoite em Bucarest. 
 
Dia 3. - 3 Junho 
 
Após o café da manhã, seguiremos para a pequena cidade de Sinaia (aproximadamente 3 
h), situada no coração dos Cárpatos. Ela leva o nome do Mosteiro construído no século 
17, localizado no centro da cidade. Em seguida, vamos para os castelos  Peles and 

Pelisor. Obras primas da arquitetura, construídos no final do séc. 

19 e começo do séc. 20, 

http://www.larisabarbu.ro/


 

 

os dois castelos serviram de residências para a família real. Vamos apreciar os inúmeros 
quartos temáticos, quintais, fontes e jardins, como também a incrível vista que se abre de 
lá.  Check-in no hotel. Almoço em Sinaia. Tiempo libre para passeios e danças. Pernoite 
em Sinaia. 
 
Dia 4 - 4 Junho 
 
Café da manhã. Após o café, teremos um tempinho para curtir a sugestiva natureza dos 
Cárpatos com seus bosques e cachoeiras. Faremos um passeio agradável até a 
cachoeira Urlatoarea, perto do vilarejo de Usteni. Após o passeio seguimos com o 
transfere de 1.30h em direção a segunda maior cidade da Transilvânia, Brasov.  
Almoço em Brasov e check-in no hotel. A tardinha conheceremos Brasov em um passeio 
guiado. Visitaremos a Igreja Negra, a maior igreja gótica que marca a paisagem da 
cidade. Faremos uma caminhada pelas ruelas da Cidade Velha que ainda guarda a 
atmosfera de uma vila medieval.  
Jantar e pernoite em Brasov. 
 
Dia 5. - 5 Junho 
Após café da manhã, se o tempo meteorológico nos permitir, subiremos de teleférico até o 
Topo do Monte Tampa, de onde se abre uma vista panorâmica sobre a cidade de Brasov.  
Em seguida, continuaremos o passeio pela riquíssima em história e cultura cidade, 
passando pela famosa Piata Sfatului, uma praça repleta de construções coloridas 
barrocas, que hoje abrigam cafés, bares, restaurantes e museus.  
Após o almoço vamos visitar o Castelo Bran, famoso como o Castelo do Conde Drácula 
(32km de Brasov) Pernoite em Brasov.  
 
Dia 6 - 6 Junho 
Após café da manhã, vamos visitar a Igreja fortificada de Prejmer que data do séc. 15. 
Vamos seguir para a Viscri, uma das mais preservadas aldeias saxões da Transilvânia. 
As igrejas fortificadas de Prejmer e Viscri estão incluídas na lista da UNESCO como 
Patrimônio da Humanidade. Transfer para Sighisoara. Pernoite em Sighisoara. 
 
Dia 7- 7Juho 

  
      
Café da manhã. Fundada no séc. 12 como uma cidadela de colonos saxões, Sighisoara 
possui um centro histórico medieval muito bem preservado que está classificado como 
Património Mundial pela UNESCO. Passeio guiado pela Sighisoara para conhecer a sua 
riquíssima história e sentir o seu encanto colorido. Almoço, tempo livre para curtir uma 
das mais belas cidades da Romênia. Pernoite em Sighisoara. 



 

 

 
Dia 8 - 8 Junho 
 
Café da manhã. Transfer para Cluj Napoca, a capital da Transilvânia. A rica de história 
cidade hoje é conhecida como o maior centro estudantil da Romênia. 
No caminho visitaremos a Salina Turda, um parque subterrâneo muito além da 
imaginação! Em seguida, vamos subir para o Cânion Turda. Chegada em Cluj Napoca, 

check in no hotel. Pernoite em Cluj Napoca. 
 
Dia 9 - 9 Junho  
Café da Manhã. Aulas de Danças Tradicionais 
Romenas (9:00 - 11:00h) com a professora e 
coreógrafa Camelia Motoc ( 
http://www.dansromanesc.ro/) 
Almoço. A tarde continuamos com as aulas de 
danças (14:30 - 16:30). 

http://www.dansromanesc.ro/


 

 

Pernoite em Cluj Napoca. 
 
Dia 10 - 10 Junho 
 
Café da manhã. Aulas de danças Tradicionais Romenas (9:00 - 11:30h) com a professora 
e coreógrafa Camelia Motoc. Almoço. Tempo livre para descanso e passeio organizado 
pela cidade. 
Pernoite em Cluj Napoca.  
 
Dia 11 - 11 Junho 
 
Após café da manhã, partimos para Sibiu (175km). No caminho vamos visitar a aldeia 
encantadora de Rimetea, uma das atrações de destaque da Romenia rural, o primeiro 
lugar no país premiado pela Europa Nostra por preservar seu património arquitetónico, 
marcado pela influência Húngara e Szekely.  
Chegando em Sibiu, check in no hotel. Descanso. Passeios livres. Pernoite em Sibiu.  
 

Day 12 - 12 Junho 
 
Café da manhã. Teremos o dia para conhecer e curtir uma 
das mais belas e românticas cidades da Romênia, Sibiu. 
Ela também é chamada “a cidade onde os telhados tem 
olhos”. Após o passeio guiado, teremos tempo para 
desfrutar sem pressa a arquitetura pitoresca, as ruelas 
medievais, o aconchego das praças e dos cafés 
descontraídos  desta cidade mágica. Pernoite em Sibiu. 
 
 
Day 13 - 13 Junho 
 
Após café da manhã, check-out, Partimos para Curtea de 
Arges e o Castelo Poenari. Curtea de Arges é uma 
pequena cidade que teve grande importância na época 

medieval, pois foi a capital da Valáquia no sec 14, antes que os Príncipes da Valáquia se 
tornassem vassalos do sultão otomano. Visitaremos o belíssimo Mosteiro, dedicado à 
Assunção da Virgem e erguido no sec. 16 com mármore e azulejos vindos de 
Constantinopla, que em tempos mais recentes se tornou um lugar de peregrinação pelos 
próprios romenos, pois lá foram sepultadas muitas das realezas romenas. Visitaremos a 
cidadela do Vlad, Poenari, o Embalador, considerada o verdadeiro castelo do Drácula, 



 

 

construída no alto de um penhasco com vista para o rio Arges, no sopé das montanhas 
dos Cárpatos e também um dos mosteiros de maior importância na Romênia, O Mosteiro 
de Curtea de Arges. Pernoite em Ramnicu Valcea. 
 
Dia 14 - 14 Junho 
 
Café da manhã, check-out. Partimos para Bucareste. Faremos algumas pequenas 
paradas pelo caminho. Chegada em Bucareste, check-in no hotel, descanso, passeios 
livres e últimos momentos para curtir a capital romena.  
 
Dia 15 - 15 Junho   
Café da manhã. Despedida  
 

A PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A MUDANÇAS CASO OCORRAM IMPREVISTOS OU PARA 

MELHORAR A QUALIDADE DO TOUR.  


