CROÁCIA, ESLOVÊNIA
e MONTENEGRO
ZAGREB, BLED, LAGOS PLITVICE, ZADAR. SPLIT,
DUBROVNIK, MONTENEGRO

Saída:

15 SET 2019
13 dias | 10 noites

15/09 – PORTO ALEGRE/ZAGREB
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino a
Zagreb com conexões.
16/09 - ZAGREB
Chegada ao aeroporto de Zagreb, traslado para o hotel. Durante a tarde
passeio pela sua histórica cidade alta, a igreja de São Marcos com o seu
telhado multicolorido, a catedral, o parlamento e o palácio do governo, a rua
Tkalčićeva com os seus inúmeros cafés e a cidade baixa.
17/09 – ZAGREB - CASTELO TRAKOSCAN/ZAGREB
Café da manhã. Saída para o Castelo Trakošćan, um dos castelos mais bem
preservados em Croácia. Com uma linda vista, florestas e o belíssimo lago, é
considerado o castelo croata mais romântico. Após a visita, delicie-se com uma
comida típica, em um restaurante tradicional da região de “Zagorje”.
18/09 - ZAGREB – BLED – LJUBLJANA
Café da manhã. Saída para o Lago Bled, que foi, durante muitos anos, o
principal destino turístico da Eslovênia. Chegada e visita panorâmica apreciando seu imponente castelo (entrada inclusa), as três pontes, com destaque para
a Ponte do Dragão e o famoso Lago Bled de águas verde-esmeralda, com sua
pequena ilha que abriga a Igreja de Santa Maria, antiga igreja barroca construída sobre uma capela pré-românica. Faremos um cruzeiro pelo Lago Bled. No
fim da visita, viagem até Ljubljana com passeio pela cidade.
19/09 - LJUBLJANA – POSTOJNA – LAGOS PLITVICE
Café da manhã. Continuação da viagem para visitar a famosa gruta de Postojna
- a maior da Europa. Um passeio ao longo de algumas galerias da gruta, parte
de comboio/trem e parte a pé. Saída para o Parque Nacional dos Lagos Plitvice,
listado pela UNESCO como herança natural mundial. Passeio a pé pelo parque
e trilhas entre as belas águas cristalinas de cor turquesa que formam diversas
cascatas interligadas. A beleza excepcional do local e das suas cascatas, a sua
rica vida animal e vegetal, as cores contrastantes, a floresta e o ar puro da
montanha criam uma experiência única.
20/09 – LAGOS PLITVICE - ZADAR
Café da manhã. Neste dia iremos dirigir-nos até „Zadar“, onde iremos realizar
um tour com o guia local pelo centro histórico da cidade, a rua „Kalelarga“, a
Igreja de São Donato do período Bizantino e a praça dos Cinco Poços, entre
outros antigos palácios residenciais, até chegarmos ao curioso Órgão Marítimo
da cidade. Este órgão toca conforme o ritmo das ondas do mar.
21/09 – ZADAR - SPLIT
Café da manhã. Continuação para Split - cidade que cresceu nas fundações do
palácio do imperador romano Diocleciano, construído em 305 DC. O palácio
ainda está de pé, sendo hoje o centro da moderna Split, com pessoas vivendo
lá há mais de 17 séculos. Visitem todas as atrações turísticas mais importantes
com guia local em português, que incluem a Catedral, o Templo de Júpiter,
Peristil, Vestibul. O centro histórico de Split é pequeno e construído dentro das
paredes do palácio, você pode passear de dia ou de noite, desfrutando do
espirito mediterrâneo desta cidade magnifica.
22/09 – SPLIT – HVAR - SPLIT
Café da manhã. Um passeio de barco até a cidade de Hvar na Ilha de Hvar, a
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ilha mais ensolarada da Croácia. A cidade é um dos destinos preferidos de muitas
celebridades e iates de luxo. Além do seu glamour, é uma bela cidade situada à
beira mar com oito séculos de arquitectura. Você irá encontrar um guia local com
quem irá subir as escadarias da cidade até ao forte Fortica, localizado no topo de
um monte. O percurso é repleto de natureza e o aroma dos pinheiros acompanhá-lo-á enquanto aprecia vistas fantásticas da cidade e do seu arquipélago Pakleni.
De seguida irá visitar o Arsenal, o teatro público mais antigo da Europa. O edifício
serve também como ponto de referência para você iniciar a exploração do labirinto
de ruelas antigas de Hvar, pavimentadas de mármore e repletas de lojas de artesanato e cafés.
23/09 – SPLIT – MOSTAR - DUBROVNIK
Café da manhã. Saída com destino a Dubrovnik via Mostar, cidade na qual
faremos uma visita panorâmica. Mostar é uma cidade de grandes belezas naturais
localizada em um lindo vale onde o tranquilo rio Neretva cruza a cidade. O seu
maior símbolo é a Ponte Antiga, um exemplo do triunfo e da reconciliação de
Mostar. Esta Ponte foi construída pelos Otomanos em 1566, destruída na Guerra
em 1993 e reconstruída em 2004. É uma enorme honra cruzar esta ponte!
24/09 – DUBROVNIK
Café da manhã. Passeio turístico pela cidade com guia local em portugues. A
ponte levadiça da boas vindas à entrada da antiga cidade de Dubrovnik, antiga
Republica Ragusin. Uma caminhada através das obras de arquitetura levam você
de volta no tempo: o Monastério Franciscano de estilo gótico, uma das mais
antigas farmácias da Europa, o Palácio de Rector, a Fonte de Onofre e torre do
sino. Na parte da tarde dar um passeio ao longo das paredes medievais da cidade.
25/09 - DUBROVNIK - MONTENEGRO – DUBROVNIK
Café da manhã. Excursão de dia inteiro a Montenegro. Passeio ao longo da costa
pela espetacular baía de Kotor, o fiorde do sudeste europeu. Vista panorâmica da
cidade de Perast e passeio panorámico em pequeno barco até a ilha de Gospa od
Skrpjela, conhecida como a Ilha de Nossa Senhora das Pedras. Continuação para
a cidade medieval de Kotor, rodeada por muralhas, também na lista da UNESCO.
No final da tarde, regresso a Dubrovnik.
26/09 – DUBROVNIK/ PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno traslado aeroporto para embarque com
destino a Porto Alegre com conexões.
27/09 – PORTO ALEGRE
Chegada ao Brasil e conexão para Porto Alegre. Chegada e ... a até a próxima
viagem.
INCLUI
• Passagem aérea desde Porto Alegre • Guia acompanhante para um grupo de no
mínimo 20 pessoas • Seguro saúde • Todos os traslados e passeios em ônibus
conforme programa • Guia em português ou espanhol durante a viagem • 10
noites, de hospedagem em hoteis 4*, em quarto duplo • 10 cafés da manhã
• City tours nas cidades: Zagreb, Trakošćan, Ljubljana, Bled, Plitvice, Zadar, Split,
Hvar, Dubrovnik com guia local em português ou espanhol • Entradas: Castelo de
Trakošćan; Postojna Cuevas, Bled boat & chruch of st Mary, Lagos Plitvice,
Catedral e Júpiter templo - Split; Hvar- Fortica, Dubrovnik - farmácia franciscana •
Barco Split-Hvar-Split;
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Valor por pessoa
em apto duplo

