CROÁCIA • A PÉROLA DOS BALCÃS
INCLUINDO AS BELÍSSIMAS ESLOVÊNIA & MONTENEGRO

• Saída: 07.Maio.2020 •
• 1 noite em Zagreb, a magnífica capital croata, e visita ao deslumbrante
Parque Nacional de Plitvice. 2 noites em Opatija, belíssima cidade
situada na Ístria e visitas à Pula e Rovinj.
• Na Eslovênia, o encanto da capital Ljubljana, a região do Lago Bled,
com suas águas cor de esmeralda, e as famosas Cavernas de Postojna.
• O melhor da Costa Adriática: 1 noite em Zadar, cidade do
impressionante Órgão do Mar e 3 noites em Trogir, com visitas à Split
e Hvar - a ilha da moda croata!
• Na Bósnia e Herzegóvina, visitas à Mostar e Medjugorje, importante
centro de peregrinação em função de aparições da Virgem Maria.
• 3 noites na encantadora Dubrovnik, cidade que exala história bem
preservada.
07.05.20 • BRASIL / ZAGREB
Em horário a ser determinado, apresentação no Aeroporto do Galeão
para embarque com destino a Zagreb.
08.05.20 • ZAGREB
Chegada ao aeroporto de Zagreb. Após os procedimentos de imigração,
traslado e hospedagem no Hotel Palace (ou similar). Jantar de boasvindas na maior cidade da Croácia! Localizada às margem do Rio Sava,
na encosta do Monte Medvednica, Zagreb oferece diversas atrações,
incluindo lindos parques, museus, monumentos, restaurantes e cafés.
Sua histórica arquitetura também é notável. JANTAR INCLUÍDO.
09.05.20 • ZAGREB / LJUBLJANA
Café da manhã no hotel. Saída para visita panorâmica da maior
cidade da Croácia, centro da vida política, econômica e cultural.
Durante nosso passeio veremos a Catedral, a Igreja barroca de
Santa Catarina, a Parlamento, o Palácio do Governo e a Igreja de
São Marcos, cartão postal da capital. Almoço em restaurante local,
em seguida saída para Ljubljana. Pernoite no Hotel Lev (ou similar).
ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.
10.05.20 • LJUBLJANA / LAGO BLED / LJUBLJANA
Café da manhã no hotel. Saída para visita guiada da pequena capital
que inspira tranqüilidade, sossego e transparece a sua diversidade
cultural em cada esquina. Encravada em um imenso vale rasgado
pelo Rio Liubljanica, a cidade divide-se em duas partes: antiga
e comercial. Durante nosso passeio veremos a Praça do Poeta
Nacional, cercada por cafés, a Ponte dos Dragões, a Igreja Principal
e o Castelo de Ljubljana. Pela tarde, saída para a encantadora região
do Lago Bled, conhecido por suas águas cor de esmeralda. Visita ao
histórico Castelo, com vista panorâmica de todo o lago, e passeio
em tradicional barco Pletna até a Ilha de Bled. Retorno ao hotel.
JANTAR INCLUÍDO.

11.05.20 • LJUBLJANA / CAVERNAS DE POSTOJNA / OPATIJA
Café da manhã no hotel. Hoje visitaremos as famosas Cavernas de
Postojna, com 21km de galerias. Destes, percorreremos cerca de 5km,
a maior parte à bordo de um trenzinho aberto, que permite admirar as
impressionantes formações rochosas. Uma obra-prima da natureza!
Após a visita, seguiremos a Opatija. Chegada nessa linda cidade
da Croácia, situada a oeste de Rijeka, na Ístria, ao fundo da baia de
Kvarner, na base do monte Ucka. Chegada, acomodação e jantar no
OHM Hotels Bristol ou Astoria (ou similar). JANTAR INCLUÍDO.

12.05.20 • LJUBLJANA / PULA / ROVINJ / OPATIJA
Café da manhã no hotel. Saída com destino a Pula, uma joia romana
pouco conhecida na Croácia! Visita guiada da cidade que foi uma
importante colônia romana durante vários séculos, e, por isso,
recebeu o apelido de pequena Roma! Seguiremos até a bela Rovinj,
emoldurada pelas águas imensamente azuis do Mediterrâneo.
Imagine uma pequena e aguda colina, toda ela ocupada por casas
antigas, em estilo veneziano, que brota de um pequeno porto hoje
repleto de iates, restaurantes e bares delicadamente chiques… Essa
é Rovinj! Famosa pela Catedral de Santa Eufêmia, o ponto mais alto
- em todos os sentidos - desse precioso vilarejo croata. Retorno à
Opatija. JANTAR INCLUÍDO.

13.05.20 • OPATIJA / PARQUE NACIONAL PLITVICE / ZADAR
Café da manhã no hotel. e saída para conhecermos a região dos lagos
cor de esmeralda de Plitvice. Patrimônio Natural da Humanidade pela
UNESCO, o Parque Nacional, um dos principais cartões postais do
país, tem 16 grandes e pequenos lagos conectados por dezenas de
cascatas. Continuação até Zadar. Chegada e hospedagem no Hotel
Pinija (ou similar), na praia de Petrcane. JANTAR INCLUÍDO.
14.05.20 • ZADAR / TROGIR
Café da manhã e visita da cidade de Zadar, onde veremos o Fórum
Romano e a Igreja de São Donato. Na região da Riga visitaremos o
Orgão do Mar, obra de Nikola Bašić que toca ao sabor das ondas,
uma atração única no mundo. Continuação até a pequena cidademuseu de Trogir, também Patrimônio Mundial da Humanidade pela
UNESCO. Visita ao centro histórico, localizado em uma pequena
ilhota de acesso permitido apenas para pedestres. Hospedagem no
Brown Beach Hotel (ou similar). JANTAR INCLUÍDO.
15.05.20 • TROGIR / HVAR / TROGIR
Café da manhã. Saída para uma visita guiada da ilha da moda na
Croácia! Vale a pena passear pela Riva, admirar a vista panorâmica da
região desde a Fortaleza de Tvrdava e desfrutar de um dos excelentes
restaurantes à beira-mar! Aproveite o dia nesse paraíso na terra! Em
horário a ser determinado, retorno a Trogir. JANTAR INCLUÍDO.
16.05.20 • TROGIR / SPLIT / TROGIR
Pela manhã, faremos uma visita guiada à Ilha de Trogir, também
considerada Patrimônio da Humanidade. O centro histórico bem
preservado, conhecido por sua mistura de edifícios renascentistas,
barrocos e românicos, está localizado em uma pequena ilha, conectada
ao continente e à ilha de Bua por pontes. A Catedral de San Lorenzo,
do século XIII, abriga a capela renascentista de San Giovanni e oferece
um amplo panorama da torre do sino. Parte das muralhas medievais
permaneceu intacta. Em seguida, visitaremos Split, Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, incluindo o Palácio de Diocleciano, o
Templo de Júpiter, o monumental Pátio Peristilo, a Catedral e outros
pontos de interesse. Retorno a Trogir. JANTAR INCLUÍDO.
17.05.20 • TROGIR / MOSTAR / MEDJUGORJE
Café da manhã no hotel e saída em percurso rodoviário até a histórica
Mostar, na Bósnia, às margens do Rio Neretva. Vamos caminhar pela
parte antiga da cidade, de encantadora arquitetura, e atravessar seu
principal cartão-postal, a Ponte Antiga. Visita da cidade incluindo a
Mesquita. Almoço em um típico restaurante bósnio. Na sequência,
chegada à Medjugore, importante ponto de peregrinação em função
de aparições da Virgem Maria, que teria se apresentado: “Eu sou a
Rainha da Paz”. Acomodação no Spa Hotel Medjugorje (ou similar).
ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.
18.05.20 • MEDJUGORJE / DUBROVNIK
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a Medjugorje para participação
a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora de Medjugorje.
Continuação da viagem para Dubrovnik. Acomodação e jantar no
Hotel Valamar Lacroma (ou similar). JANTAR INCLUÍDO.
19.05.20 • DUBROVNIK / KOTOR / DUBROVNIK
Café da manhã no hotel e saída com destino à República de
Montenegro. Trafegando às margens da Baia de Kotor, com pequenas
vilas que parecem cenário de um conto de fadas, chegada à pequena
cidade de Kotor, considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela
UNESCO. Caminhando por suas ruelas de pedra, veremos o Museu
Marítimo, a Catedral e outras atrações. Os mais atléticos poderão
subir parte da escadaria de acesso ao Castelo de San Giovanni e
admirar vistas espetaculares. Retorno à Dubrovnik
20.05.20 • DUBROVNIK
Não há exagero em dizer que Dubrovnik, Patrimônio Mundial da
Humanidade pela UNESCO, é a cidade fortificada mais bonita do
mundo. Pela manhã, caminhada guiada (a cidade murada é fechada
ao tráfego de veículos) incluindo o Palácio do Reitor, a Catedral, o
Monastério dos Franciscanos e outros pontos de interesse. Tarde
livre. Aproveite para percorrer as ruelas de mármore pontilhadas
por fontes, praças e monumentos. Outra opção é caminhar pelas

imponentes muralhas da Pérola do Adriático, com 2 km de extensão
e até 25 metros de altura. Um passeio fantástico, para se fazer com
calma, admirando a vista de cada um dos diversos mirantes. No
final da tarde, vale a pena embarcar no teleférico para, do topo do
Monte Srd, admirar a vista panorâmica e um pôr do sol arrebatador.
ALMOÇO INCLUÍDO.
21.05.20 • DUBROVNIK / BRASIL
Café da manhã. Em horário adequado traslado ao aeroporto de
Dubrovnik para embarque com destino ao Brasil! Chegada ao Brasil
e embarque para sua cidade de origem.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Internacionais em Classe Econômica (Rio de
Janeiro/Zagreb e Dubrovnik/Rio de Janeiro);
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com
café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa;
•
Acompanhamento
por
Guia
Brasileiro
durante a parte terrestre da excursão.
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha o grupo caso o tour
alcance um número mínimo de passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês.
Sempre que necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado
(1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura
até 60.000USD. Cobertura para cancelamento de viagem (conforme
condições): até 4.000USD (**Esta opção é facultativa. Consulte).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/hotel/aeroporto incluídos apenas
para aqueles que embarcarem nos voos indicados para o grupo.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países
para os quais o mesmo é necessário (favor consultar);
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires,
lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de
voos e ferries, doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries
PARTE TERRESTRE + ÁEREA
POR PAX EM DUPLO

EUR 4.661,00

SUPLEMENTO SINGLE

EUR 1.118,00

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

TAXAS AEROPORTUÁRIAS

EUR 150,00

• CONSULTE PARTE AÉREA INCLUÍDA •
• Para parte aérea, documentacão, preços atualizados, condições de
pagamento, cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Disponibilidade mediante ato da reserva. Valores convertidos em reais
no câmbio do dia no ato da compra.

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

