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O melhor da Croácia
Croácia, Bósnia e Eslovênia
Dia 1 - Quarta - ZAGREB

Chegada a ZAGREB. Traslado ao hotel. Nosso guia chegara com o grupo procedente de
Eslovênia na hora do almoço. À tarde, aproximadamente as 16.00 hs, visita panorâmica com
guia local, onde se poderá admirar suas colinas, a cidade alta e os novos bairros da capital da
Croácia. Jantar incluído.
Dia 2 - Quinta - ZAGREB - MAGLAJ - SARAJEVO
Sairemos logo cedo rumo à Bósnia. Tramitação de documentos na fronteira (podem ser
demorados) e entrada na Bósnia. As zonas da fronteira revelam recordações muito tristes do
conflito dos anos noventa. MAGLAJ, um passeio pelo vilarejo bósnio. Tempo para almoçar.
Seguiremos rumo a SARAJEVO, onde chegaremos à tarde. Visita panorâmica com guia local a
esta cidade de forte influência turca, com suas mesquitas, suas escolas corânicas, e seus
movimentados bazares. Conheceremos também o “Túnel da vida” que salvou a cidade do
ataque sérvio durante a guerra. Jantar incluído. Nota: dependendo da hora de chegada na
cidade a visita do Túnel da Vida poderá ser feita antes da saída para Mostar.

Dia 3 - Sexta - SARAJEVO - MOSTAR - MEDJUGORGE - KRAVICE - DUBROVNIK
Faremos novamente uma etapa emocionante de grande beleza paisagística. Entre profundos
vales viajaremos para MOSTAR, com seu belíssimo centro histórico e sua ponte de pedra que
separa as comunidades ortodoxa, muçulmana e católica. Após o almoço pararemos
em MEDJUGORGE, lugar visitado por milhares de peregrinos católicos. Continuaremos rumo
a KRAVICE, pararemos em suas magníficas cataratas. Continuaremos rumo a Croácia. Trâmites
de fronteira (podem ser longos). DUBROVNIK, chegada ao final do dia, hospedagem num ponto
costero próximo à cidade. Jantar incluído. Obs.: Do final de outubro até final de março não há
paradas nas cataratas de Kravice.
Dia 4 - Sábado - DUBROVNIK
Pela manhã, visita panorâmica com guia local de DUBROVNIK, uma das mais belas cidades da
Europa, suspensa sobre uma rocha, rodeada de muralhas e banhada pelo mar Adriático. Seu
centro histórico conserva-se intacto e é uma jóia do patrimônio arquitetônico mundial. Durante a
visita, entrada incluída ao Mosteiro Franciscano (que guarda a farmácia mais antiga da Europa)
e à Catedral de Dubrovnik . Também subiremos de teleférico que nos permitirá admirar a
fantástica vista da cidade e das ilhas vizinhas. Tarde livre. Retorno ao hotel no final da
tarde. Jantar incluído.
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Dia 5 - Domingo - DUBROVNIK - SPLIT
Saída pela manhã, seguindo a costa Croata, onde poderemos contemplar espetaculares
paisagens de ilhas no mar. Chegada a SPLIT ao meio-dia. Visita com guia local e entrada
incluída, ao Palácio de Diocleciano. Conheceremos o imenso palácio da época romana, o
dédalo das ruas do centro, as vistas ao mar. Jantar incluído.

Dia 6 - Segunda - SPLIT - PLITVICE - OPATIJA
Saída rumo ao interior da Croácia, entre charmosas paisagens de colinas. Entrada ao PARQUE
NACIONAL DOS LAGOS DE PLITVICE, declarado como Patrimônio Mundial pela UNESCO
(entrada incluída com direito ao uso de barquinhos no lago ou trenzinho turístico), onde se
poderá admirar seus lagos e cataratas. Será possível passear por suas trilhas ou nos barcos que
cruzam as águas desses lagos. Após a hora do almoço, viagem em direção ao norte do país.
Chegada a OPATIJA. Jantar incluído. Nota: em circunstâncias excepcionais por razões
meteorológicas ou de fluxo turístico, algumas vezes não poderá ser possivel ou recomendável
usar o trenzinho ou o barquinho em Plitvice.
Dia 7 - Terça - OPATIJA - POSTOJNA - BLED - LJUBLJANA

Entraremos na Eslovênia. Viajaremos para POSTOJNA, uma das cavernas mais importantes do
mundo, visitação parcial de trenzinho. Depois disso conheceremos BLED, belíssimo vilarejo de
cartão-postal, junto a um lago onde existe uma ilhota destacando-se o campanário de um
mosteiro, ao pé de um castelo medieval. Faremos um passeio de barco pelo lago de
Bled visitando a pequena ilha do mosteiro. Continuaremos rumo à capital
da Eslovênia, LJUBLJANA. Chegada e visita com guia local à pequena capital da Eslovênia,
bela cidade centro-europeia. Jantar incluído. Nota: Para fazermos a visita de Liubliana com luz
solar, durante o inverno a mesma poderá ser efetuada antes da saída para Maribor.
Dia 8 - Quarta - LJUBLJANA - MARIBOR - ZAGREB
A viagem segue para MARIBOR, a segunda maior cidade da Eslovênia, de forte influência
austríaca, onde se destaca a catedral e o castelo. Continuação rumo à Croácia. Chegada
à ZAGREB ao redor das 15 horas. Fim da viagem.
Dia 9 - Quinta - ZAGREB
Após o café da manhã, fim da viagem.
Inclui:
Circuito em ônibus com guia falando espanhol
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares com café da manhã
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Carregadores nos hotéis (1 mala por pessoa nos hotéis que oferecem este serviço)
Traslado aeroporto/ hotel em Zagreb
Visita panorâmica em Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Split, Ljubljana
Barco: Pelo lago em Bled
Entradas: Túnel da vida em Sarajevo, Cataratas do Kravice em Medjugorge, Mosteiro Franciscano
e Visita Catedral em Dubrovnik, Palácio Diocleciano em Split, Parque Nacional dos Lagos inclui
uso de barcos ou trenzinho em Plitvice, Cavernas de Postojna
Bondinho: em Dubrovnik
7 refeições incluídas

Datas de Saída 2019:
Abril: 3,10,17,24
Maio: 1,8,15,22,29
Junho: 5,12,19,26
Julho: 3,10,17,24,31
Agosto: 7,14,21,28
Setembro: 4,11,18,25
Outubro: 2,9,16,23,30
Novembro: 6,20
Dezembro: 4,18,25
Janeiro 2020: 1,8,22
Fevereiro 2020: 5,19
Março 2020: 4,18

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares)

Dubrovnik/Croácia
CROATIA CAVTAT - Frankopanska 10 CP 20210 Cavtat-Dubrovnik - 5 estrelas.
HOTEL ADRIA - Radni269;ka ulica 46 - 4 estrelas.
HOTEL MORE - Kardinala Stepinca 33 - 5 estrelas.
NEPTUN - KARDINALA KTEPINCA 31 DUBROVNIK - 4 estrelas.
VALAMAR ARGOSY - ULICA IVA DULCICA 140 - 4 estrelas.
VALAMAR LACROMA - Ulica Iva Dulicica 34 - 4 estrelas.
VALAMAR PRESIDENT - IVA DULCICA 142 - 5 estrelas.
Ljubljana/Eslovênia
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BB LJUBLJANA PARK - TABOR 9, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, CP: 1000 - 3 estrelas.
MEKSIKO - Njegoševa cesta 6K, Ljubljana - 3 estrelas.
MERCURE MARIBOR CITY CENTER - Ulica Heroja Slandra CP 10 2000 MÁRIBOR - 4 estrelas.
MHOTEL - DERAVEA 4 - 3 estrelas.
SLON - Slovenska cesta 34 1000 Ljubljana Slovenia - 4 estrelas.
Opatija/Croácia
AGAVA - M. TITA 89 - 4 estrelas.
ASTORIA - Ul. Marsala Tita 174 - 4 estrelas.
BRISTOL - Ul. Marsala Tita 108 - 4 estrelas.
CONTINENTAL - Ul. Marsala Tita 85 - 4 estrelas.
GRAND ADRIATIC - MARSALA TITA 200 - 4 estrelas.
GRAND HOTEL OPATIJSKA CVIJETA - VIKTORA CARA EMINA 6 - 4 estrelas.
Sarajevo/Bósnia-Herzegovina
HILLS - Butmirska cesta 18 - 5 estrelas.
HOLLYWOOD - DR. MUSTAFE PINTOLA, 23 - 4 estrelas.
IBIS STYLES SARAJEVO - Dzemala Bijedica 169 A - 4 estrelas.
SPA HOTEL TERME - Hrasni269;ka cesta 14 - 4 estrelas.
Split/Croácia
CORNER - Mažurani&#263;evo šetalište 1 - 4 estrelas.
HOTEL ATRIUM - DOMOVINSKOG RATA 49a - 4 estrelas.
HOTEL SOLIN - Ulica Kralja Petra Kreimira IV 11 - SOLIN - 4 estrelas.
KATARINA - MATICE HRVATSKE 4 - DUGOPOLJE - 4 estrelas.
PRESIDENT - Ulica Ante Starcvica 1 - 4 estrelas.
SALONA PALACE - Don Frane Buli263;a 87 , 21210 Solin - 4 estrelas.
SAN ANTONIO - Grljeva&#269;ka ul. 30 PODSTRANA - 4 estrelas.
Zagreb/Croácia
INTERNACIONAL - MIRAMARSKA, 24 - 4 estrelas.
PANORAMA - TRG KRESIMIRA COSICA 9 - 4 estrelas.

PREÇOS POR PESSOA EM € (Euros) - Parte Terrestre:
TEMPORAD
A
ALTA
MÉDIA
BAIXA

DUPLO

INDIVIDUAL

1.359
1.561
1.160

1.772
1.974
1.538
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* Consulte-nos para outras opções de roteiro.
* Use suas milhas ou consulte nossas tarifas aéreas.
EU
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