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GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

SIBENIK

DATAS DE INÍCIO
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CROÁCIA,ESLOVÊNIA
E BÓSNIA

16 30
27
25
22
12 19 26
17

DIA 01 (SÁBADO) LJUBLJANA

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel

Ljubljana
Radisson Blu ****
Zagreb
International ****
Zadar
Kolovare ****
Split
President ****
Dubrovnik
Grand Htl Park ****

NOVO
ITINÉRARIO
2020

Localização

(Cidade)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Babinkuk)

Consulte possíveis trocas de hotéis na
página 305 deste catálogo.

Chegamos à Europa
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Às 19:30 h reunião informativa na
recepção do hotel. Alojamento.
DIA 02 (DOMINGO) LJUBLJANA –
ZAGREB

Bemvindos à Eslovênia!
Café da manhã e manhã livre. Pela
tarde às 14:00 h 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.

Ljubljana

1

2

Zagreb

Plitvice

Zadar

1

Trogir

Split Mostar
1

Medjugorje

2

Dubrovnik

DIA 03 (SEGUNDA) ZAGREB

ZAGREB
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A capital Croata
Café da manhã e visita panorâmica
destacando a Catedral com o Palácio
do bispo, a Igreja de S. Marcos, o Teatro
Nacional da Croácia e o encanto barro-

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Dbl

S. Sgl

Percurso completo Ljl/Dub (8 dias)

1.350

485

Trajeto parcial Zag/Dub (7 dias) (1)

1.195

445

(1) Começa no dia 2 do itinerário em Zagreb com traslado de chegada incluído.

GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

As visitas locais e opcionais
serão com guias em Espanhol mais com
conhecimentos em língua portuguesa.

O PREÇO INCLUI

co 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. Alojamento.
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
da cidade: Igreja de São Donato (interior) catedral de Santa Anastasia (exterior), a visita termina na praça dos Poços.
Jantar e alojamento.

Palácio, Templo de Júpiter e a Catedral.
Jantar e alojamento.
DIA 06 (QUINTA) SPLIT –
MEDJUGORGE – MOSTAR –
DUBROVNIK

Bósnia Herzegovina
Café da manhã. Saida para Bósnia Herzegovina. Chegaremos em Medjugorje, o
maior centro de peregrinação da região
balcânica. Breve tempo livre. Continuação até Mostar, conhecida pela icónica
Stari Most, uma ponte medieval de um
arco que foi reconstruída após a guerra.
Passeio panorâmico pela cidade com
seus becos cheios de lojas e barracas,
o Museu da ponte velha e o minarete
de Koski Mehmed-Pasha, de onde você

pode desfrutar de vistas panorâmicas
da cidade. Tempo livre e continuação a
Dubrovnik. Alojamento.
DIA 07 (SEXTA) 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.
DIA 08 (SÁBADO) DUBROVNIK –
CIDADE DE ORIGEM

Volta a casa
Café da manhã. À hora indicada traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

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. Visita a pé da cidade que se desenvolveu
dentro das muralhas do Palácio de Diocleciano. Inclui entrada aos porões do

• Estadia em regime de
alojamento e Café da manhã
buffet.
• 2 jantares incluidos 1 em
Zadar e 1 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, Split,
Mostar, Dubrovnik 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.
• Bolsa de viagem e seguro
turístico.

NOTA IMPORTANTE

PLITVICE

• Para a entrada em Bósnia
Herzegóvina (dia 6 do
itinerário), os passageiros de
nacionalidade Equatoriana
e Boliviana precisarão visto
Schengen com entrada
“MULTIPLE”. Caso contrário
lhes denegarán a entrada em
dito país.
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