
VOO DATA ORIGEM DESTINO PARTIDA CHEGADA

OU 701 23.08.2019 LISBOA ZAGREB 10H55 15H05

OU 664 23.08.2019 ZAGREB DUBROVNIK 22H50 23H45

OU 700 30.08.2019 ZAGREB LISBOA 07H50 10H10

1º Dia – 23 Agosto - Lisboa/Zagreb/Dubrovnik

Partida para o aeroporto de Lisboa. Chegada e assistência nas formalidades de embarque, partida em voo
regular Croatia Airlines com destino a Zagreb às 10H55. Chegada prevista às 15H05. Encontro com o guia
para visita panorâmica da capital da Croácia. Zagreb é uma das mais antigas cidades do centro da Europa,
cuja origem foram 2 burgos medievais: Kaptol e Gradec . Passagem pela Catedral, cidade baixa e alta, igreja
de São Marcos, Parlamento, Portão de Pedra, Mercado. Jantar em restaurante local. Regresso ao
aeroporto e embarque com destino a Dubrovnik chamada a Pérola do Adriático. Transporte ao Hotel Ivka
In, ou similar, alojamento.

2º Dia – 24 Agosto - Dubrovnik

Pequeno-almoço. Das 09H30 às 11H30 visita do centro histórico da cidade de Dubrovnik classificada
Património da Humanidade pela UNESCO, conta com 1940 metros de muralha, situada estrategicamente
sobre o Adriático. O passeio a pé com guia local, leva-nos pela porta muralhada à praça da fonte de Onofrio
e depois ao Stradun, a avenida nobre da cidade, com as suas esplanadas e comércio tradicional. Visitamos o
Mosteiro dos Franciscanos que alberga a mais antiga farmácia da Croácia. Almoço em restaurante local.
Passeio de barco para ver as Muralhas de Dubrovnik e visita da ilha Lokrum. Os jardins têm varias espécies
de arvores e plantas bem como alguns pavões. No Sec XII a Ilha foi abrigo do rei Ricardo Coração de Leão
no regresso da sua terceira Cruzada. Jantar e alojamento no Hotel Ivka In 3*** ou similar.

3º Dia– 25 Agosto – Dubrovnik/Mostar – Bósnia Herzegovina /Split /Trogir

Após o pequeno-almoço partida para a Bósnia Herzegóvina, para a cidade de Mostar, fundada pelos turcos
no sec. XV. É atualmente ponto de encontro das culturas ocidental e oriental. Partida em direção a norte,
por uma estrada panorâmica bordeando o mar Adriático, até ao vale do rio Neretva, um verdadeiro oásis de
fertilidade e abundância. Subindo o curso do rio cor de esmeralda, por meio de campos de vinhas e
oliveiras, entramos em Mostar, a cidade-mártir da guerra dos Balcãs. O seu centro histórico
meticulosamente recuperado pela UNESCO, dominado pelos minaretes das mesquitas que lembram a
presença do império Otomano durante quatro séculos. Na visita a pé com guia local passamos pelo Velho
Bazar, atravessamos a famosa ponte de Mostar construída no século XVI por ordem de Suleiman “o
Magnífico” classificada como Património da Humanidade pela Unesco; visitamos uma mesquita e entramos
na casa Bišćevića, uma residência turca tradicional do século XVII. Após o almoço em restaurante local
partimos em direção a região da industrial e cosmopolita cidade croata de Split, a segunda maior da
Croácia. Jantar e alojamento no Hotel Rotondo 4**** em Trogir ou similar .

4º Dia-26 Agosto – Split/Trogir/Zadar

Pequeno-almoço . Visita de Split cuja origem remonta aos secs. IV a II a.c., classificada Património da
humanidade pela Unesco. Visita a pé, com guia local, do centro histórico integrado no Palácio de
Diocleciano do séc. III, património da UNESCO. Durante 1700 anos, a residência do imperador romano
foi transformada intramuros num casario surpreendente de ruas e vielas onde lojas, bares e até hotéis
espreitam em cada esquina.
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Almoço em local a informar. Partida para a localidade de Trogir,que mantem intacto o seu traçado
urbano medieval, Património Mundial da Humanidade e autêntico museu ao ar livre. Passeio a pé
acompanhados de guia local, para admirar a presença de todas as civilizações que por aqui passaram:
gregos, Romanos, Mongóis, Magiares, Venezianos e Turcos. Continuação para Zadar. Jantar e
alojamento no Hotel Kolovare 4 **** ou similar.

5º Dia – 27 Agosto - Zadar / Plitvice/Opatija

Pequeno-almoço. Partida Plitvice. Visita ao parque nacional dos lagos de Plitvice, de fabulosas paisagens
classificado como património da Humanidade pela UNESCO, com os seus 16 lagos comunicados por 92
cascatas, formando um lugar paradisíaco. A visita dura mais ou menos 3 horas e inclui passeio de barco.
Almoço em restaurante local. Continuação para Opatija. Jantar e alojamento no Hotel Gardenija 3***
ou similar.

6º DIA – 28 Agosto – Opatija / Postojna / Ljubljana

Pequeno-almoço. Tempo livre para conhecer Opatija, às 11H00 Partida para as famosas grutas de
Postojna. São as maiores da Eslovénia, classificadas como Património da Humanidade pela UNESCO, o
seu processo de formação foi iniciado à cerca de 70 milhões de anos. Com 20 Km de extensão, apenas
5 km estão abertos ao público. A visita é efetuada em comboio interior e na sua maioria a pé. Almoço
em restaurante local. Continuação para Lubljana .Jantar e alojamento no hotel M 4**** ou similar.

7º Dia – 29 Agosto - Ljubljana / Bled / Zagreb

Pequeno-almoço. Visita guiada de Ljubljana e transfere até Bled, visita e almoço. Visita do centro
histórico de Ljubljana, a Catedral, o rio, Tromostovje, as 3 pontes. Continuação para Bled para visita de
cidade de uma das mais belas estâncias alpinas. Esta pérola da Eslovénia e de toda a região alpina, com
uma pequena ilha e a Igreja de Santa Maria no meio do lago, e um castelo medieval no penhasco,
oferece uma vista incrível. Passeio de barco. Saída até Zagreb, jantar e alojamento no Hotel Aristos
4**** ou similar.
8º Dia– 30 Agosto - Zagreb /Lisboa

Pequeno-almoço. Transfere ao aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e partida em voo
Croatia Airlines às 07H55. Chegada às 10H10 da manha. Transporte a Santarém.
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Quarto Duplo 1545.00 Euros

Suplemento quarto individual 180.00 Euros

Preço por pessoa (mínimo 30 participantes):

O Preço inclui: Transfere em autocarro privado de Santarém | Aeroporto de Lisboa | Santarém; Passagens aéreas mencionadas, incluindo Taxas
de aeroporto combustível e segurança (valor sujeito a alteração até á data de emissão); Alojamento nos hotéis mencionados ou similares,
pensão completa: 7 jantares e 6 almoços, guia acompanhante durante todo o percurso, Transporte conforme mencionado, guia a falar
Português em Zagreb, Dubrovnik, Mostar, Trogir, Split, Plitvice, Postojna; Ljubljana, passeio de barco em Dubrovnik; Passeio de barco em Bled;
Seguro de viagem. Entradas: Mosteiro Franciscano em Dubrovnik, Catedral em Trogir, Palacio Diocleciano em Slip, Lagos Plitvice, Grutas
Postojna.
Não inclui: Extras não mencionados no programa; bebidas às refeições, Despesas de caracter pessoal.

Informações uteis:

Clima: O Norte da Croácia (que inclui Zagreb) tem um clima continental com uma amplitude térmica elevada. O inverno é rigoroso e
longo e o verão é curto e muito quente, sendo que as temperaturas no inverno podem atingir os 15º graus negativos e no verão
alcançar os 38º graus positivos. Na Croácia central e na Costa Adriática o clima é mediterrânico com primavera e outono
temperados e verão quente. Assim, o inverno não é tão rigoroso como no Norte.
Línguas: A língua oficial é o croata.
Moeda local / sistema bancário: A moeda oficial da Croácia é a kuna (dividida em 100 lipa). A moeda estrangeira pode ser trocada
em moeda local em bancos, casas de câmbio e balcões dos correios, em conformidade com a taxa de câmbio do dia.
Diferença Horária: + 1 hora.
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DATA VALOR

30 Dezembro  220.00 Eur

De Janeiro  a  Junho  (até dia 30 de cada mês) 185.00 Eur

17 de Julho (ultima prestação) 215.00 Eur

Condições de pagamento:


