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16 días
2.455€

Tour Lea ESA em TODAS
U
PORTUG as do circuito
as saíd

DESDE

3 m.p.

Datas de inicio
Mai
Jun
Jul
Ago
Sep

13
10
08
05
02

27
24
22
19
16

30

Plitvice

París

Croácia, Paris, Londres
e Amsterdã (em avião)
Dia 01 (Sábado) – Ljubljana
Chegamos à Europa
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Às 19.30 hrs reunião informativa na
recepção do hotel. Alojamento.
CIDADE/HOTEL
Ljubljana
Radisson Blu ****
Zagreb
International ****
Zadar
Kolovare ****
Split
President ****
Dubrovnik
Grand Htl Park ****
Paris
Mercure P. Versalles Expo ****
Novotel P. D’Orleans ****
Londres
Britannia Intl. ****
Amsterdã
Corendon****
Holiday Inn City ****
Park Inn City West ****

LOCALIZAÇÃO
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Babinkuk)
(Cidade)
(Periferia)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)
(Cidade)

Consulte possíveis trocas de hotéis na
página 308 deste catálogo
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Dia 02 (Domingo) – Ljubljana - Zagreb
Bemvindos à Eslovênia!
Café da manhã e manhã livre. Pela
tarde às 14.00 hrs aproximadamente,
encontro com o resto dos membros do
grupo o começo da visita panorâmica
a pé do centro histórico: Catedral, Ponte
dos Dragões etc, assim como o conjunto
de edifícios modernistas realizados por
Joze Plecnik. Terminada a visita iremos
até Zagreb. Alojamento.
Dia 03 (Segunda) - Zagreb
A capital Croata
Café da manhã e visita panorâmica
destacando a Catedral com o Palácio
do bispo, a Igreja de S. Marcos, o Teatro

2017

Amsterdã

Londres

2

2

Brujes
París

Hoteis previstos

Novidade

3

Ljubljana

1
2

Zadar

1

Sibenik
Korkula

Nacional da Croácia e o encanto barroco da Cidade Alta com seus pitorescos
mercados ao ar livre. O centro histórico
da cidade é composto por três partes;
Kaptol, centro da igreja católica, Gradec,
com o Parlamento e centro administrativo e por último a Cidade Baixa, coração
comercial. Tarde livre. Alojamento.

Zagreb

Plitvice
2

Split
2

Dubrovnik

Dia 04 (Terça) - Zagreb – Plitvice –
Zadar
O paraíso das águas
Café da manhã. Partida para o Parque
de Plitvice, percorrendo a pé e passeio
em barco pelo lago Kojiak. O parque foi
declarado Patrimônio da Humanidade.
Pela tarde chegada a Zadar. Visita a pé

com torres de defesa vermelhas e casas
e telhados de variadas cores. Dizem que
aqui nasceu Marco Polo (1254 – 1324),
o obstinado viajante que chegou à China e Mongólia. De facto, seu museu é
um dos numerosos centros culturais visitados em Korkula. O monumento por
excelência é a Catedral de S. Marcos,
realizada pelos maçons originários, que
demoraram cerca de 150 anos a terminar e alberga duas pinturas de Tintoretto. Regresso a Orebic e continuação até
Dubrovnik. Alojamento.
Dia 08 (Sábado) - Dubrovnik
A pérola do Adriático
Café da manhã e visita da cidade. Visitaremos a pé seu centro medieval do inicio do séc. XIV, com entradas as Mosteiro franciscano com a Farmácia, Mosteiro
dominico, Palácio do Reitor e a Catedral.
Tarde livre. Alojamento.

da cidade: Igreja de São Donato (interior) catedral de Santa Anastasia (exterior), a visita termina na praça dos Poços.
Jantar e alojamento.
Dia 05 (Quarta) – Zadar – Sibenik –
Trogir – Split
Cidades patrimônio
Café da manhã e partida para Sibenik,
onde destacamos a catedral de Santiago e Trogir, cidade patrimônio da humanidade com tempo livre para visitar
sua catedral. Pela tarde chegada a Split.
Jantar e alojamento.
Dia 06 (Quinta) – Split
Porto marítimo, costa Dalmácia
Café da manhã. Visita a pé da cidade
que se desenvolveu dentro das muralhas
do Palácio de Diocleciano. Inclui entrada
aos porões do Palácio, Templo de Júpiter
e a Catedral. Tarde livre. Jantar e alojamento.
Dia 07 (Sexta) – Split – Korkula - Dubrovnik
Ilhas Croatas
Café da manhã. Partida para Orebic
para embarcar em ferry até à ilha de
Korkula. A cidade de Korkula aparece
como uma típica vila medieval dalmácia,

Dia 09 (Domingo) - Dubrovnik – Paris
(em avião)
Vamos a França
Café da manhã e tempo libre até à hora
do traslado ao aeroporto para vôo com
destino a Paris (não incluido). Chegada
e traslado ao hotel. Pela noite efetuaremos a visita incluída de Paris iluminado. Alojamento.
Dia 10 (Segunda) París
A cidade luz
Café da manhã. Visita panorâmica
da cidade: Campos Elísios, Praça de la
Concorde, Arco do Triunfo, Ópera, Bairro
Latino, Sobornne, Panteão, Inválidos, Escola Militar, Campo de Marte, etc. Tarde
livre. Alojamento.
Dia 11 (Terça) Paris
Boutiques e champagne
Café da manhã. Visita opcional ao Palácio de Versalhes com seus Jardins. Alojamento.
Dia 12 (Quarta) Paris-Calais-Dover-Londres.
Atravessando por cima
Café da manhã. Partida para Calais
para embarcar em ferry atravessando
o Canal da Mancha até Dover. Chegada

SERVIÇOS “PREMIUM”
Se quer trazer tudo preparado com antecedencia, além do que inclui o
itinerário desta página, propomoes levar incluso adicionalmente:
• Visita Palácio e Jardins de Versalhes em Paris
• Visita Windsor em Londres
• Visita Canais, Bairro Vermelho, Marken e Volendam em Amsterdã

e continuação em ônibus até Londres.
Visita opcional à Londres histórica com
pub. Alojamento.
Dia 13 (Quinta) Londres
O West End e a City
Café da manhã e visita panorâmica
com o Parlamento, Big Ben, Abadia de
Westminster, Trafalgar Square, Picadilly
Circus, Regent Street, etc, presenciando
a troca de guarda no palácio de Buckingham. Visita opcional a Windsor. Alojamento.
Dia 14 (Sexta) Londres – Folkestone-Calais– Brujes – Amsterdã
Atravessando por baixo ..Tâmega e tradição
Café da manhã. Partida para Folkestone
para trem de alta velocidade “Le Shuttle”
atravessando o Canal da Mancha pelo
Eurotúnel até Calais. Continuação da
viagem até Brujes com breve paragem.
Chegada a Amsterdã. Alojamento.
Dia 15 (Sábado) Amsterdã.
Diamantes, tulipas e bicicletas
Café da manhã. Visita panorâmica
com paragem no moinho de Rembrandt.
Seguimos para o Bairro Sul, Praça dos
museus, Grande Canal Amstel, Antigo
Porto, Praça Damm etc com passeio
incluido pelo centro histórico. Tempo
livre para visitar opcionalmente Marken
e Volendam assim como o Bairro Vermelho e Canais. Alojamento.
Dia 16 (Domingo) Amsterdã – cidade
de origem
Vuelta a casa
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços .

Preços por pessoa em Euros
Percurso completo Ljl/Ams (16 Dias)
Trajeto parcial Zag/Ams (15 Dias( (1)
Serviços “premium”
(1)Começa no dia 2 do itinerário em Zagreb com traslado de chegada incluido

Dbl

S. Sgl

2.455
2.345

965
930
250

TIMOGSUA
GARAdN
er de LIN

Tour Lea ESA em TODAS
U
PORTUG as do circuito.
as saíd

As visitas locais e opcionais
serão com guias em Espanhol
mais com conhecimentos em
língua portuguesa.
O preço inclui
• Estadia em regime de alojamento e
Café da manhã buffet
• 3 jantares incluidos 1 em Zadar e
2 em Split
• Ônibus de luxo durante todo o
percurso
• Traslados de chegada e partida
• Guia acompanhante profissional
durante o percurso em ônibus,
independentemente do número
de passageiros
• Visitas panorâmicas com guia local
em Ljubljana , Zagreb, Zadar, Split,
Dubrovnik, Paris, Londres, Amsterdã e um sem fim de visitas com
nosso guia correio
• Entradas ao Parque Nacional dos
Lagos de Pltvice com pasaeio em
barco pelo lago Kojiak.
• Entradas à Igreja de S. Donato em
Zadar. Mosteiro Franciscano com
Farmácia, Mosteiro Dominico,
Palácio do Reitor e Catedral em
Dubrovnik. Palácio de Diocleciano,
Templo de Júpiter e Catedral em
Split.
• Passeio noturno de Paris iluminado
• Passeio pelo centro histôrico de
Amsterdã
• Travessia do Canal da Mancha Calais/Dover em ferry e Folkestone/
Calais por Eurotúnel ou vice-versa
• Bolsa de viagem e seguro turístico.

Nota importante
• Não incluso vôo Dubrovnik/Paris
• A visita de Paris iluminado (Dia 9)
só será garantida para chegadas
previstas em vôos antes das 18.00
hrs
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