
9 dias incluindo Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, Zadar, Split e Dubrovnik

INVERNO MÁGICO NA
ESLOVÊNIA E NA CROÁCIA

PREÇOS

POR PESSOA EM DOUBLE
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1.097 €
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223 €

INICIO:
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El tour inclui:
- Serviço de guia acompanhante de língua espanhola
- Alojamento em hotéis indicados no programa ou semelhantes; taxas de hotéis e de serviços
- 8 cafés da manhã (D) 
- Deslocamentos em veículos luxuosos de diferentes tamanhos, com ar condicionado 
- Entradas mencionadas no itinerário 
- Carregadores de bagagem em hotéis (uma bagagem por pessoa)
- Deslocamentos de chegada e de saída

Visitas incluídas:
- Liubliana
- Bled 
- Postojna (As Cavernas)
- Zagreb (A Catedral)
- Zadar
- Split (O Palácio Diocleciano) 
- Dubrovnik (O Palácio do Reitor e o Mosteiro Franciscano)

Hotéis:
- Liubliana: Hotel Slon 4* ou similar
- Zagreb: Hotel Dubrovnik 4* ou similar
- Split: Hotel Atrium 5* ou similar
- Dubrovnik: Hotel Neptun 4* ou similar

Bled
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Dia 1, domingo, chegada a Liubliana 
Deslocamento do aeroporto até o hotel. Alojamento no hotel. (D)

Dia 2, segunda-feira, a Bled e Liubliana
De manhã, a visita da pequena capital da Eslovênia a pé inclui a 
Catedral barroca, as “Três pontes” e a Praça “Mestni trg”. À tarde, saída 
para um dos lugares mais lindos do país. Bled, a lindíssima vila ‘digna 
de cartão postal’, junto a um lago e ao castelo medieval. Tempo livre 
para aproveitar a maravilhosa natureza. À tarde voltamos a Ljubljana, 
charmosa cidade centro-europeia. (D)

Dia 3, terça-feira, a Postojna e Zagreb
Etapa de enorme beleza paisagística. Depois do café da manhã, 
sairemos para Postojna, onde visitaremos as Cavernas de Postojna, 
com seus 20 quilômetros ade galerías. A viagem continua até a capital 
da Croácia. (D)

Dia 4, quarta-feira, em Zagreb
Café da manhã. A visita de Zagreb inclui o passeio pelo centro 
histórico “Gornji Grad”, com sua famosa Catedral do século XIII, a 
igreja de San Marcos e a Praça do Rei Tomislav. Tarde livre ou excursão 
opcional. Ajolamento. (D)

Dia 5, quinta-feira, a Zadar e Split 
De manhã viajaremos para a cidade Zadar. Visita panorámica da 
cidade inclui visita exterior das construções históricas como a Igreja 
de São Francisco do século XVII, a Igreja de São Donato com aspecto 
de castelo e planta circular do século IX. Também poderemos relaxa-
mos com sons do Órgão do mar – uma gran particularidade desta 
cidade. À tarde sairemos para Split. (D)

Dia 6, sexta-feira, em Split
Café da manhã. Depois visita da cidade, que também forma parte do 
patrimônio universal da UNESCO, com seu Palácio Diocleciano, 
fechado no século III e reformado na Idade Média, a Catedral de an 
Duje, patrono de Split, e o templo de Júpiter. Resto do dia livre. 
Alojamento no hotel em Split. (D)

Dia 7, sábado, a Dubrovnik 
Sairemos de manhã seguindo a costa croata, com espetaculares 
paisagens de ilhas no mar. Chegada a Dubrovnik, a cidade conhecida 
como “A Pérola do Adriático”. Esta antiga cidade é patrimônio univer-
sal da UNESCO. Visitaremos o Palácio do Reitor e o Monastério 
Franciscano com a farmácia mais antiga do mundo. (D)

Dia 8, domingo, em Dubrovnik
Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursão opcional. (D)

Dia 9, segunda-feira, saída de Dubrovnik
Deslocamento ao aeroporto para o seu voo de retorno. (D)

Itinerário:
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Liubliana em dezembro

Dubrovnik

Split

Zagreb em dezembro (Mercado de Natal)
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