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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Cidade Localização

Zagreb
International **** (Centro)
Zadar
Kolovare **** (Centro)
Split
President **** (Centro)
Dubrovnik
Grand Hotel Park**** (Babinkuk)

declarado Patrimônio da Humanidade. 
Pela tarde chegada a Zadar. Visita a pé 
da cidade: Igreja de S. Donato (interior) 
catedral de Santa Anastasia (exterior), a 
visita termina na praça dos Poços. Jan-
tar e hospedagem.

DIA 04 – ZADAR – SIBENIK – TRO-
GIR – SPLIT 
Café da manhã e partida para Sibenik, 
onde destacamos a catedral de Santia-
go e Trogir, cidade patrimônio da hu-
manidade com tempo livre para visitar 
sua catedral. Pela tarde chegada a Split. 
Visita a pé da cidade que se desenvol-
veu dentro das muralhas do Palácio de 
Diocleciano. Inclui entrada aos sótãos 
do Palácio, o Templo de Júpiter e a Cate-
dral. Jantar e alojamento.

DIA 05 – SPLIT – MEDJUGORJE – 
MOSTAR – DUBROVNIK 
Café da manhã. Saída para Bósnia  

Herzegovina. Chegaremos em Medju-
gorje, o maior centro de peregrinação 
da região balcânica. Curta parada e 
tempo livre. Continuação até Mostar, 
conhecida pela icónica Stari Most, uma 
ponte medieval de um arco que foi  

DIA 01 – ZAGREB
Chegada ao aeroporto de Madrid e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

DIA 02 – ZAGREB
Café da manhã e visita panorâmica 
destacando a Catedral com o Palácio do 
Bispo, a Igreja de S. Marcos, o Teatro Na-
cional da Croácia e o encanto barroco da 
Cidade Alta com seus pitorescos merca-
dos ao ar livre. O centro histórico da ci-
dade é composto por três partes; Kaptol, 
centro da igreja católica, Gradec, com 
o Parlamento e centro administrativo e
por último a Cidade Baixa, coração co-
mercial. Resto do dia libre para desfrutar 
da cidade. Hospedagem.

DIA 03 – ZAGREB – PLITVICE – 
ZADAR
Café da manhã. Partida para o Parque 
de Plitvice, percurso a pé e passeio 
em barco pelo lago Kojiak. O parque foi 
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Chegaremos a Budva: as muralhas de 
pedra construídas pelos venezianos ro-
deiam as ruas estreitas da antiga cidade 
medieval (Stari Grad). Neste centro his-
tórico há uma cidadela e edifícios reli-
giosos como a Igreja de Santa Maria em 
Ponta do séc. IX. Regresso a Dubrovnik, 

reconstruída após a guerra. Passeio pano-
râmico pela cidade com seus becos cheios 
de lojas e barracas, o Museu da ponte ve-
lha e o minarete de Koski Mehmed-Pasha, 
de onde você pode desfrutar de vistas pa-
norâmicas da cidade. Tempo livre e conti-
nuação a Dubrovnik. Hospedagem.

DIA 06 – DUBROVNIK 

Café da manhã e visita da cidade. Vi-
sitaremos a pé seu centro medieval dos 
inícios do séc. XIV, com entradas ao 
Mosteiro franciscano com a Farmácia, 
Mosteiro dominicano, Palácio do Reitor 
e a Catedral. Resto do dia livre para des-
frutar da cidade. Hospedagem.

DIA 07 – DUBROVNIK – KOTOR 
(MONTENEGRO) – DUBROVNIK 
Café da manhã. Partida para Montene-
gro. Ao longo do fiorde, com impressio-
nantes vistas, chegamos a Kotor. Cidade 
impregnada de tradição e história nos 
oferece umas incríveis vistas cênicas. 
Declarada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO, a velha cidade foi construída 
entre os sécs. XII e XIV e está repleta 
de arquitetura medieval e monumen-
tos históricos. Visita à sua Catedral.  

SPLIT

• Minivan privada durante os 
traslados de chegada e visita 
panorâmica em Zagreb.

• Minivan privada com motorista-
-guia desde a saída de Zagreb o 
dia 3 do programa até a chegada 
a Dubrovnik o dia 5 do programa.

• Minivan privada durante o tras-
lado de saída e visita panorâmica 
de Dubrovnik e visita de Kotor.

• Hotéis previstos ou similares em 
regime de alojamento e café da 
manhã.

• Jantar em Zadar y Split.
• Taxas de alojamento.
• Guias locais falando espanhol 

ou português durante as visitas 
previstas em Zagreb, Split, 
Mostar y Dubrovnik.

• Entradas no Parque Nacional 
dos Lagos de Pltvice com 
passeio de barco no lago Kojiak.

• Entradas na Igleja de S. Donato 
em Zadar. Mosterio Francis-
cano com Farmacia, Mosterio 
Dominico, Palácio do Reitor e 
Catedral de Dubrovnik. Palácio 
de Diocleciano, Templo de 
Júpiter e Catedral de Split.

• Visita da cidade de Kotor em 
Montenegro com entradas na 
Catedral.

O PREÇO INCLUI

• Para entrar na Bósnia Herze-
govina (dia 6 do itinerário), 
os passageiros de nacionali-
dade equatoriana e boliviana 
precisarão de visto Schengen 
com entrada “MULTIPLE”. Caso 
contrário, eles serão negados 
a entrar naquele país.

OBSERVAÇÕES

atravessando parte do fiorde em ferry. 
Hospedagem.

DIA 08 – DUBROVNIK 
Café da manhã e tempo livre até à hora 
do traslado para o aeroporto de Du-
brovnik. Fim dos nossos serviços.

• Minivan com guia-motorista de língua espanhola planejado 
para traslados e visitas conforme descritos no itinerário. 
Caso os clientes queiram adicionar durante a viagem 
alguma visita ou serviço adicional terá que ser comunicado 
ao guia-motorista que viaja com eles ou via telefone ou 
WhatsApp 48 horas antes de fazer o serviço, a fim de 
oferecer preço e gerenciar o atendimento ao cliente.

• Minivan equipada com todas as medidas de segurança 
atualmente recomendadas por organizações 
governamentais, desinfecção diária, gel hidro alcoólico, 
etc... para a segurança de sua viagem em família.

MUITO IMPORTANTE

• Guia acompanhante durante 
o circuito.

• Extras, tudo o que não esteja 
incluído no programa.

• Entradas nos museus que 
não estejam mencionado em 
“incluso”.

O PREÇO NÃO INCLUI




