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Grande Circuito dos Balcãs
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Itinerário:
06º Dia (Terça): Zagreb / Plitvice / Zadar
Café da manhã. Saída para o Parque de Plitvice, percurso a pé e 
passeio em barco pelo lago Kojiak. O parque foi declarado Patrimó-
nio da Humanidade. Chegada a Zadar pela tarde, visita a pé da cida-
de: Igreja de São Donato (interior), Catedral de Santa Anastácia (ex-
terior), a visita termina na praça dos Poços. Jantar e hospedagem.

07º Dia (Quarta): Zadar /Sibenik / Trogir /Split
Café da manhã. Saída para Sibenik onde se destaca a catedral de 
Santiago. Continuação em direção a Trogir, cidade patromónio da 
humanidade, com tempo livre para visitar a catedral. Chegada a 
Split ao final da tarde. Visita a pé da cidade que se desenvolveu 
dentro das muralhas do Palácio Diocleciano. Incluí entrada aos Só-
tãos do Palácio, Templo de Jupiter e Catedral. Jantar e hospedagem.

08º Dia (Quinta): Split / Medjugorje / Mostar / Dubrovnik
Café da manhã. Saída para a Bósnia Herzegovina. Chegada a Medjugorje 
o maior centro de peregrinação da região dos Balcãs. Tempo livre. Conti-
nuação para Mostar,  conhecida por a sua ponte medieval Stari Most, re-
construída após a guerra. Visita panorâmica da cidade com as suas ruas 
estreitas e repletas de lojas, o Museu Old Bridge, o minarete de Koski
Mehmed- Pasha. Tempo livre e continuação para Dubrovnik. Hospedagem.

09º Dia (Sexta): Dubrovnik
Café da manhã. Pela manhã visita a pé da cidade: as famosas 
muralhas de Dubrovnik, fortalezas e torres oferecem uma visão 
mágica sobre as ilhas Elaphiti, dispersas como pérolas sobre o 
mar azul. Visita a pé ao centro medieval fundado no principio do 
séc. XIV com entradas no Mosteiro Franciscano, Mosteiro Do-
minico, Palácio do Reitor e Catedral. Tarde livre. Hospedagem.

10º Dia (Sábado): Dubrovnik /Brasil
 Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. 

(Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do 
hotel). Fim dos nossos serviços.

01º Dia (Quinta): Brasil /Viena
 Saída em vôo previsto com destino a Viena. Noi-

te e refeições a bordo.

02º Dia (Sexta): Viena
Chegada no aeroporto de Viena, assistência e traslado 
ao hotel (Quarto disponível as 14h00). Hospedagem.

03º Dia (Sábado): Viena
Café da manhã. Dia livre para visitar opcionalmente a 
Ópera, Palácio Schoenbrunn. Hospedagem.

04º Dia (Domingo): Viena / Lubliana /Zagreb
Café da manhã. Saída para Lubliana. Chegada e breve 
panorâmica a pé pelo centro histórico: Catedral, Pon-
te dos Dragões, etc. Poderá admirar um conjunto de 
edifícios modernistas desenhados por Joze Plecnik. A 
cidade tem um forte influência austríaca. Continuação 
da viagem para Zagreb. Chegada e hospedagem.

05º Dia (Segunda): Zagreb
Café da manhã. Saída para visita panorâmica de Zagreb. A 
capital croata surge apartir da união de duas vilas medie-
vais (Kaptol e Gradec) onde ainda estão os restos de mura-
lhas e torres. A Catedral com o Palácio do Bispo é o maior 
edifício da igreja na Croácia, a igreja de São Marcos, Rua 
Kaptol e o Teatro Nacional da Croácia também são exem-
plos das delícias que a cidade oferece aos seus visitantes 
além do charme barroco da Cidade Alta, com pitorescos 
mercados ao ar livre, lojas diversas e cozinha nacional de-
liciosa. O centro histórico da cidade é composto por três 
partes: Kaptol é o centro da Igreja Católica do povo croata 
e da vida espiritual; Gradec, com o parlamento, é o centro 
administrativo e a Cidad e Baixa é o coração comercial de 
Zagreb contemporânea. Tarde livre. Hospedagem.

2022:
Maio:06, 20;
Junho: 03,17; 
Julho: 01,15, 29; 
Agosto: 05, 19, 29; 
Setembro: 02, 30; 
Outubro: 07, 14.

Datas de  
chegada a Viena:

•  Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Traslados de chegada e saída;
•  08 Noites em regime de hospedagem com

café da manhã;
•  Visitas panorâmicas com guia local em:

Viena, Zagreb,Split, Mostar, Dubrovnik;
•  2 Jantares 1 em Zadar, 1 em Split;
•  Passeio por o centro histórico de Viena;
•  Entradas na Igreja S. Donato em Zadar,

Mosteiro Franciscano, Mosteiro Dominico, 
Palácio do Reitor, Catedral de Dubrovnik, 
Palácio do Diocleciano, Templo de Jupiter 
e Catedral em Split;

•  Taxas hoteleiras obrigatórias.

Não Incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Tudo o que não esteja incluído no programa.

Incluso:

Cidade Hotel / Localização

Viena
Ananas **** (Centro)
Roomz Vienna Prater **** (Cidade)
Zeitgeist **** (Cidade)

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

Hotéis Previstos (Ou similares) - Alterações pág. 12

Roteiro:  Viena 2N  Lubliana / Zagreb 2N  Plitvice / Zadar 1N  Sibenik / Trogir / Split 1N  Korkula / Dubrovnik 2N  

Circuitos Duplo S. Single

Viena/Dubrovnik 
(10 dias) 1.475 545
Suplemento Mais Incluído 95

Preços por pessoa (Em Euros)

6
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Viena
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Bratislava
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Trogir
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ESLOVÉNIA

Dubrovnik

1N

2N

2N

2N

2NGuia Acompanhante
em Português

d e s d e

d i a s

1.475€
10

viena, croácia e eslovénia

ref: e-4072.2

Dubrovnik

Opção Mais Incluído
•  Visita artística de Viena com visita ao edifício da Ópera

Estatal e Palácio Schoenbrunn;
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2022:
Maio: 07, 21;
Junho: 04, 18; 
Julho: 02, 16, 30; 
Agosto: 06, 20; 
Setembro: 03, 17;
Outubro: 01, 08, 15.

Datas de  
chegada a Lubliana: Itinerário:

03º Dia (Domingo): Lubliana / Zagreb
Café da manhã, manhã livre para actividades de ca-
rater pessoal. Às 14h00 encontro com restantes par-
ticipantes do grupo e inicio da visita panorâmica a pé 
pelo centro histórico: Catedral, Ponte dos Dragões, etc. 
Poderá admirar um conjunto de edifícios modernistas 
desenhados por Joze Plecnik. Continuação para Za-
greb. Hospedagem.

04º Dia (Segunda): Zagreb
Café da manhã. Visita panorâmica de Zagreb, a capital 
croata, surge apartir da união de duas vilas medievais 
(Kaptol e Gradec) onde ainda estão os restos de mu-
ralhas e torres. A Catedral com o Palácio do Bispo é 
o maior edifício da Igreja na Croácia, a Igreja de São 
Marcos, e o Teatro Nacional da Croácia também são 
exemplos das delícias que a cidade oferece aos seus 
visitantes além do charme barroco da Cidade Alta, com 
pitorescos mercados ao ar livre, lojas diversas e cozi-
nha nacional deliciosa. O centro histórico da cidade é 
composto por três partes: Kaptol é o centro da Igreja 
Católica do povo croata e da vida espiritual; Gradec, 
com o parlamento, é o centro administrativo a Cidade 
Baixa é o coração comercial de Zagreb contemporâ-
nea. Tarde livre. Hospedagem.

05º Dia (Terça): Zagreb /Plitvice / Zadar
Café da manhã. Saída para o Parque de Plitvice, percur-
so a pé e passeio em barco pelo lago Kojiak. O parque foi 
declarado Património da Humanidade. Chegada a Zadar 
pela tarde, visita a pé da cidade: Igreja de São Donato 

01º Dia (Sexta): Brasil /Lubliana
 Saída em vôo previsto com destino a Lubliana. Noi-

te e refeições a bordo.

02º Dia (Sábado): Lubliana
Chegada ao aeroporto de Lubliana, assistência e 
traslado ao hotel (Quarto disponível após as 14h00). 
Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá 
lugar uma reunião com o guia para apresentação 
dos participantes.

Roteiro:  Lubliana 1N  Zagreb 1N  Plitvice / Zadar 1N  Sibenik / Trogir  / Split 1N  Korkula / Dubrovnik 2N  Kotor

21
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Guia Acompanhante
em Português
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d e s d e

d i a s

1.595€

10

croácia, eslovénia, bósnia e montenegro

ref: e-4229
2 reFeiÇÕes
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• Circuito em ônibus de turismo;
•  Guia acompanhante profissional;
•  Traslados de chegada e saída;
•  08 noites em regime de hospedagem

com café da manhã; 
•  Visitas panorâmicas com guia local em:

Lubliana, Zagreb, Split, Mostar e Dubrov-
nik;

• 2 Jantares 1 em Zadar, 1 em Split;
•  Entradas na Igreja S. Donato em Zadar,

Mosteiro Franciscano, Mosteiro Domi-
nico, Palácio do Reitor, Catedral de Du-
brovnik, Palácio do Diocleciano, Templo
de Jupiter e Catedral em Split;

•  Visita da cidade de Kotor em Montenegro
com entrada na Catedral;

• Taxas hoteleiras obrigatórias.

Não Incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama.

Incluso:
famosas muralhas de Dubrovnik, fortalezas e torres 
oferecem uma visão mágica sobre as ilhas Elaphiti, 
dispersas como pérolas sobre o mar azul. Visita a 
pé ao centro medieval fundado no principio do séc. 
XIV com entradas no Mosteiro Franciscano, Mostei-
ro Dominico, Palácio do Reitor e Catedral. Tarde livre. 
Hospedagem.

09º Dia (Sábado): Dubrovnik – Kotor (Montenegro) 
- Dubrovnik
Café da manhã. Saída para Montenegro. Passando ao
largo do fiordo com impressionantes vistas chegada a
Kotor. É uma cidade rica em tradição e história que nos
oferece incríveis vistas panorâmicas, declarada Patri-
mónio Mundial pela UNESCO, a cidade antiga foi cons-
truída entre os sec. XII e XIV e está repleta de arquitectu-
ra medieval e monumentos históricos. Visita a Catedral. 
Chegada a Budva: os muros de pedra construídos pelos 
Venezianos cercam as ruas estreitas da antiga cidade
medieval (Stari Grad). Regresso a Dubrovnik, atraves-
sando parte do fiorde em ferry. Hospedagem.

10º Dia (Domingo): Dubrovnik
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado 

ao aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segun-
do norma do hotel). Fim dos nossos serviços. 

(interior), Catedral de Santa Anastácia (exterior), a visita 
termina na praça dos Poços. Jantar e hospedagem.

06º Dia (Quarta): Zadar /Sibenik / Trogir /
Split
Café da manhã. Saída para Sibenik onde se destaca a cate-
dral de Santiago. Continuação em direção a Trogir, cidade 
patromónio da humanidade, com tempo livre para visitar a 
catedral. Chegada a Split ao final da tarde. Visita a pé da ci-
dade que se desenvolveu dentro das muralhas do Palácio 
Diocleciano. Incluí entrada aos Sótãos do Palácio, Templo 
de Jupiter e Catedral. Hospedagem.

07º Dia (Quinta): Split / Medjugorje / Mostar 
/ Dubrovnik
Café da manhã. Saída para a Bósnia Herzegovina. Che-
gada a Medjugorje o maior centro de peregrinação da 
região dos Balcãs. Tempo livre. Continuação para Mos-
tar,  conhecida por a sua ponte medieval Stari Most, re-
construída após a guerra. Visita panorâmica da cidade 
com as suas ruas estreitas e repletas de lojas, o Museu, 
o minarete de Koski Mehmed- Pasha. Tempo livre e con-
tinuação para Dubrovnik. Hospedagem.

08º Dia (Sexta): Dubrovnik
Café da manhã. Pela manhã visita a pé da cidade: as 

Cidade Hotel / Localização

Lubliana Radisson Blu **** (Cidade)
Zagreb International **** (Centro)
Zadar Kolovare **** (Centro)
Split President **** (Centro)
Dubrovnik Grand Htl Park ****(Babinkuk)

Hotéis Previstos (Ou similares)  - Alterações pág. 12
Circuitos Duplo S. Single

Lubliana/Dubrovnik  
(10 dias) 1.595 595
Zagreb/Dubrovnik 
(8 dias) (1) 1.450 555

(1) Começa em Zagreb com traslado de chegada incluído

Preços por pessoa (Em Euros)

Trogir
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2022:
Maio: 08, 22;
Junho: 05, 19; 
Julho: 03, 17, 31; 
Agosto: 07, 21; 
Setembro: 04, 18;
Outubro: 02, 09, 16.

Datas de 
chegada a Zagreb: Itinerário:

croata, surge apartir da união de duas vilas medievais 
(Kaptol e Gradec) onde ainda estão os restos de mu-
ralhas e torres. A Catedral com o Palácio do Bispo é 
o maior edifício da Igreja na Croácia, a Igreja de São
Marcos, e o Teatro Nacional da Croácia também são
exemplos das delícias que a cidade oferece aos seus
visitantes além do charme barroco da Cidade Alta, com 
pitorescos mercados ao ar livre, lojas diversas e cozi-
nha nacional deliciosa. O centro histórico da cidade é
composto por três partes: Kaptol é o centro da Igreja
Católica do povo croata e da vida espiritual; Gradec,
com o parlamento, é o centro administrativo a Cidade
Baixa é o coração comercial de Zagreb contemporânea. 
Tarde livre. Hospedagem.

04º Dia (Terça): Zagreb /Plitvice / Zadar
Café da manhã. Saída para o Parque de Plitvice, 
percurso a pé e passeio em barco pelo lago Kojiak. 
O parque foi declarado Património da Humanidade. 
Chegada a Zadar pela tarde, visita a pé da cidade: 
Igreja de São Donato (interior), Catedral de Santa 
Anastácia (exterior), a visita termina na praça dos 
Poços. Jantar e hospedagem.

05º Dia (Quarta): Zadar /Sibenik / Trogir / 
Split
Café da manhã. Saída para Sibenik onde se destaca a 
catedral de Santiago. Continuação em direção a Trogir, 
cidade patromónio da humanidade, com tempo livre 
para visitar a catedral. Chegada a Split ao final da tar-
de.  Visita a pé da cidade que se desenvolveu dentro 

01º Dia (Sábado): Brasil /Zagreb
 Saída em vôo previsto com destino a Zagreb. Noite 

e refeições a bordo.

02º Dia (Domingo): Zagreb
Chegada ao aeroporto de Zagreb, assistência e traslado 
ao hotel (Quarto disponível após as 14h00). Restante 
dia livre. Hospedagem. 

03º Dia (Segunda): Zagreb
Café da manhã. Visita panorâmica de Zagreb, a capital 

Roteiro:  Zagreb 2N  Plitvice / Zadar 1N  Sibenik / Trogir / Split 1N  Korkula / Dubrovnik 2N  
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1.195€

8

croácia, eslovénia e bósnia

ref: e-4056
2 reFeiÇÕes

Zagreb
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•  Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Traslados de chegada e saída;
•  06 noites em regime de hospedagem

com café da manhã; 
•  Visitas panorâmicas com guia local em:

Zagreb, Split, Mostar e Dubrovnik;
• 2 Jantares 1 em Zadar, 1 em Split;
•  Entradas na Igreja S. Donato em Zadar,

Mosteiro Franciscano, Mosteiro Domi-
nico, Palácio do Reitor, Catedral de Du-
brovnik, Palácio do Diocleciano, Templo
de Jupiter e Catedral em Split;

•  Taxas hoteleiras obrigatórias.

Não Incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama.

Incluso:
07º Dia (Sexta): Dubrovnik
Café da manhã. Pela manhã visita a pé da cidade: as 
famosas muralhas de Dubrovnik, fortalezas e torres 
oferecem uma visão mágica sobre as ilhas Elaphiti, 
dispersas como pérolas sobre o mar azul. Visita a pé ao 
centro medieval fundado no principio do séc. XIV com 
entradas no Mosteiro Franciscano, Mosteiro Dominico, 
Palácio do Reitor e Catedral. Tarde livre. Hospedagem.

08º Dia (Sábado): Dubrovnik
 Café da manhã e traslado privativo para o aeropor-

to. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do 
hotel). Fim dos nossos serviços. 

das muralhas do Palácio Diocleciano. Incluí entrada 
aos Sótãos do Palácio, Templo de Jupiter e Catedral. 
Hospedagem.

06º Dia (Quinta): Split / Medjugorje / Mostar / Dubrovnik
Café da manhã. Saída para a Bósnia Herzegovina. Chegada 
a Medjugorje o maior centro de peregrinação da região dos 
Balcãs. Tempo livre. Continuação para Mostar,  conhecida 
por a sua ponte medieval Stari Most, reconstruída após a 
guerra. Visita panorâmica da cidade com as suas ruas es-
treitas e repletas de lojas, o Museu, o minarete de Koski 
Mehmed- Pasha. Tempo livre e continuação para Dubrovnik. 
Hospedagem.

Cidade Hotel / Localização

Lubliana Radisson Blu **** (Cidade)
Zagreb International **** (Centro)
Zadar Kolovare **** (Centro)
Split President **** (Centro)
Dubrovnik Grand Htl Park ****(Babinkuk)

Hotéis Previstos (Ou similares)  - Alterações pág. 12

Pré-Tour à Eslovénia desde 1.350 | 9 Dias
01º Dia (Sexta) Brasil / Lubliana

 Saída em vôo previsto com destino a Lubliana. Noite 
e refeições a bordo.

02º Dia (Sábado) Lubliana
Chegada ao aeroporto de Lubliana, assistência e trasla-
do ao hotel (Quarto disponível após as 14h00). Hospe-
dagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar uma 
reunião com o guia para apresentação dos participantes.

03º Dia (Domingo) Lubliana / Zagreb
 Café da manhã, manhã livre para actividades de 

carater pessoal. Às 14h00 encontro com restantes par-
ticipantes do grupo e inicio da visita panorâmica a pé 
pelo centro histórico: Catedral, Ponte dos Dragões, etc. 
Poderá admirar um conjunto de edifícios modernistas 
desenhados por Joze Plecnik. Continuação para Zagreb. 
Hospedagem. 
Fim dos nossos serviços.

Circuitos Duplo S. Single

Lubliana/Dubrovnik  
(9 dias) 1.350 485
Zagreb/Dubrovnik 
(8 dias) 1.195 445

Preços por pessoa (Em Euros)

Drubrovnik
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2022:
Maio: 02, 16, 30; 
Junho: 13, 27; 
Julho: 11, 25; 
Agosto: 01, 15, 29; 
Setembro: 12, 26; 
Outubro: 03, 10.

Datas de  
chegada a Berlim: Itinerário:

Prefeitura com a sua torre e o seu famoso relógio astro-
nómico, o Bairro Judeu e a Ponte D Carlos. Hospedagem.

05º Dia (Quinta): Praga
Café da manhã. Dia livre onde poderá visitar opcionalmente a 
Praga Artística: Bairro do Castelo, Catedral, etc. Hospedagem.

06º Dia (Sexta): Praga /Bratislava / Viena
Após o café da manhã, saída em direcção a Bratislava. Che-
gada e início do tour de orientação na capital eslovaca, an-
tiga Presburgo, uma das cidades do Império austro-hún-
garo. Continuação da viagem até Viena. Chegada e visita 
panorâmica passando pela famosa Ringstrasse, avenida 
que circunda a cidade de Viena. Passaremos pela Ópera 
Museu de Belas Artes, Parlamento, Universidade, Igreja 
Votiva, Palácio de Belvedere e Prater. Continuação do tour 
que inclui um passeio a pé pelo centro histórico de Viena 
que terminará na Catedral de Santo Estevão. Hospedagem.

07º Dia (Sábado): Viena
Café da manhã. Dia livre para visitar opcionalmente a 
Ópera, Palácio Schoenbrunn. Hospedagem.

08º Dia (Domingo): Viena /Lubliana /Zagreb
Café da manhã. Saída para Lubliana. Chegada e breve 
panorâmica a pé pelo centro histórico: Catedral, Pon-
te dos Dragões, etc. Poderá admirar um conjunto de 
edifícios modernistas desenhados por Joze Plecnik. A 
cidade tem um forte influência austríaca. Continuação 
da viagem para Zagreb. Chegada e hospedagem.

09º Dia (Segunda): Zagreb
Café da manhã. Saída para visita panorâmica de Zagreb. A 
capital croata surge apartir da união de duas vilas medie-
vais (Kaptol e Gradec) onde ainda estão os restos de mura-
lhas e torres. A Catedral com o Palácio do Bispo é o maior 
edifício da igreja na Croácia, a igreja de São Marcos, Rua 
Kaptol e o Teatro Nacional da Croácia também são exem-
plos dasdelícias que a cidade oferece aos seus visitantes 
além do charme barroco da Cidade Alta, com pitorescos 
mercados ao ar livre, lojas diversas e cozinha nacional de-
liciosa. O centro histórico da cidade é composto por três 
partes: Kaptol é o centro da Igreja Católica do povo croatae 
da vida espiritual; Gradec, com o parlamento, é o centro 
administrativo e a Cidade Baixa é o coração comercial de 
Zagreb contemporânea. Tarde livre. Hospedagem.

01º Dia (Domingo): Brasil /Berlim
 Saída em vôo previsto com destino a Berlim. Noite 

e refeições a bordo.

02º Dia (Segunda): Berlim
Chegada no aeroporto de Berlim, assistência e traslado 
ao hotel (Quarto disponível as 14h00). Hospedagem. Ás 
19h30 na recepção do hotel terá lugar uma reunião com 
o guia para apresentação dos participantes.

03º Dia (Terça): Berlim
Café da manhã. Saída para uma visita panorâmica desta-
cando a Porta de Bradenburgo, o Reichstag (sede do Parla-
mento alemão), a Igreja memorial Kaiser, a Alexander Platz, 
o Muro de Berlim, entre outras atracções. Resto de dia livre, 
opcionalmente poderá visitar o Campo de Concentração de 
Schasenhausen e os Museus de Berlim. Hospedagem. 

04º Dia (Quarta): Berlim /Dresden / Praga
Após o café da manhã, iniciaremos a viagem até Dres-
den, cidade cruelmente bombardeada durante a Se-
gunda Guerra Mundial, onde realizaremos um tour de 
orientação. Continuação da viagem até Praga, capital da 
República Tcheca. Chegada a Praga e visita panorâmica 
destacando a Torre da Pólvora, a Wenceslau Square, a 

Roteiro:  Berlim 2N  Dresden / Praga 2N  Bratislava / Viena 2N   
Lubliana / Zagreb 2N  Plitvice / Zadar 1N  Sibenik / Trogir / Split 1N  Dubrovnik 2N
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d i a s

1.995€

14

capitais imperiais com croácia e bósnia

ref: e-4072
ref: eK-001
(ext. montenegro)

2 reFeiÇÕes

Viena

Opção Mais Incluído
•  Visita Museu e Campo de Concentração 

Schasenhausen em Berlim;
•  Visita artística de Praga com Bairro do Castelo 

e Catedral;
•  Visita artística de Viena com visita ao edifício 

da Ópera Estatal e Palácio Schoenbrunn;
•  2 Jantares ( 3º,4º dias) e 1 almoço (6º dia)

europa | circuitos 2022/2023
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•  Circuito em ônibus de turismo;
•  Guia acompanhante profissional;
•  Traslados de chegada e saída;
•  12 noites em regime de hospedagem

com café da manhã; 
•  Visitas panorâmicas com guia local em: 

Berlim, Praga, Viena, Lubliana, Zagreb,
Split, Mostar e Dubrovnik;

• 2 Jantares 1 em Zadar, 1 em Split;
•  Passeio por o centro histórico de Viena;
•  Entradas na Igreja S. Donato em Zadar, 

Mosteiro Franciscano, Mosteiro Domi-
nico, Palácio do Reitor, Catedral de Du-
brovnik, Palácio do Diocleciano, Templo
de Jupiter e Catedral em Split;

•  Visita a cidade de Kotor em Montenegro 
com entrada na Catedral ( Ext. Monte-
negro);

•  Taxas hoteleiras obrigatórias.

Não Incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama.

Incluso:

Nos trajetos parciais de Praga e Viena as visitas 
panorâmicas, apenas poderão ser garantidas com 
chegadas em vôos antes das 13h00

Nota importante:

a Medjugorje o maior centro de peregrinação da região dos 
Balcãs. Tempo livre. Continuação para Mostar,  conhecida 
por a sua ponte medieval Stari Most, reconstruída após a 
guerra. Visita panorâmica da cidade com as suas ruas es-
treitas e repletas de lojas, o Museu, o minarete de Koski 
Mehmed- Pasha. Tempo livre e continuação para Dubrov-
nik. Hospedagem.

13º Dia (Sexta): Dubrovnik
Café da manhã. Pela manhã visita a pé da cidade: as fa-
mosas muralhas de Dubrovnik, fortalezas e torres ofe-
recem uma visão mágica sobre as ilhas Elaphiti, disper-
sas como pérolas sobre o mar azul. Visita a pé ao centro 
medieval fundado no principio do séc. XIV com entradas 
no Mosteiro Franciscano, Mosteiro Dominico, Palácio do 
Reitor e Catedral. Tarde livre. Hospedagem.

14º Dia (Sábado): Dubrovnik / Brasil
 Café da manhã e traslado privativo para o aeropor-

to. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do 
hotel). Fim dos nossos serviços.

10º Dia (Terça): Zagreb /Plitvice / Zadar
Café da manhã. Saída para o Parque de Plitvice, per-
curso a pé e passeio em barco pelo lago Kojiak. O par-
que foi declarado Património da Humanidade. Che-
gada a Zadar pela tarde, visita a pé da cidade: Igreja 
de São Donato(interior), Catedral de Santa Anastácia 
(exterior), a visita termina na praça dos Poços. Jantar 
e hospedagem.

11º Dia (Quarta): Zadar / Sibenik / Trogir / Split
Café da manhã. Saída para Sibenik onde se destaca a 
catedral de Santiago. Continuação em direção a Trogir, 
cidade patromónio da humanidade, com tempo livre para 
visitar a catedral. Chegada a Split ao final da tarde. Visita 
a pé da cidade que se desenvolveu dentro das muralhas 
do Palácio Diocleciano. Incluí entrada aos Sótãos do Pa-
lácio, Templo de Jupiter e Catedral. Jantar e hospedagem.

12º Dia (Quinta): Split / Medjugorje / Mostar / 
Dubrovnik
Café da manhã. Saída para a Bósnia Herzegovina. Chegada 

Cidade Hotel / Localização

Berlim
Intercity Hauptbahnhof **** (Centro)
Maritim ProArte **** (Centro)
Maritim Berlin **** (Centro)
Andel´s by Vienna ****Sup (Cidade)

Praga Clarion Congress **** (Cidade)
Green Garden **** (Cidade)

Viena
Ananas **** (Centro)
Roomz Vienna Prater **** (Cidade)
Zeitgeist **** (Cidade)

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

Circuitos Duplo S. Single

Berlim / Dubrovnik 
(14 dias) 1.995 775
Suplemento Mais Incluído 260
Praga / Dubrovnik 
(11 dias) 1.725 675
Suplemento Mais Incluído 170
Viena / Dubrovnik (9 dias) 1.475 545
Suplemento Mais Incluído 95
Ext. Montenegro (1 dia) 240 110

 Trajetos parciais incluem traslados de chegada e de saída.

Preços por pessoa (Em Euros)

Zadar

Extensão a Montenegro ref: eK – 001 desde 240€ | 1 Dia
14º Dia (Sábado) Dubrovnik – Kotor (Montene-
gro) - Dubrovnik
Café da manhã. Saída para Montenegro. Passando ao lar-
go do fiordo com impressionantes vistas chegada a Kotor. 
É uma cidade rica em tradição e história que nos oferece 
incríveis vistas panorâmicas, declarada Património Mun-
dial pela UNESCO, a cidade antiga foi construída entre 

os sec. XII e XIV e está repleta de arquitectura medieval 
e monumentos históricos. Visita a Catedral. Chegada a 
Budva: os muros de pedra construídos pelos Venezianos 
cercam as ruas estreitas da antiga cidade medieval (Stari 
Grad). Regresso a Dubrovnik. Hospedagem.

15º Dia (Domingo) Dubrovnik / Brasil
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado 

ao aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segun-
do norma do hotel). Fim dos nossos serviços.Hotéis Previstos (Ou similares)  - Alterações pág. 12
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acompanhante em língua espanhola;
•  14 noites em em regime de hospeda-

gem com café da manhã;
•  27 refeições;
•  Traslados de chegada e saída;

Não Incluso:
•  Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a bagageiros;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Incluso:

2022:
Maio:01,15,29;
Junho: 12,26; 
Julho: 10,24; 
Agosto: 07,21; 
Setembro: 04,18;

Datas de  
chegada a Zagreb: Itinerário:

Parque Nacional, cujos 16 lagos comunicam entre si por 
92 cascatas. Caminhada pelos trilhos do parque. Jantar 
e hospedagem na região de Zadar.

05º Dia (Qua): Zadar-Sibenik / Split / Dubrovnik
Café da manhã. Saída para Split e visita panorâmica 
da capital da Dalmácia com destaques para as suas 
fortificações medievais, igrejas românicas, palácios, 
o porto e o passeio marítimo. Inclui entrada nos só-
tãos do Palácio de Diocleciano, do séc. IV. Almoço e 
continuação para Dubrovnik. Jantar e hospedagem na 
região.

06º Dia (Qui): Dubrovnik
Café da manhã. Visita panorâmica da “Pérola do Adriá-
tico” que inclui a Catedral e uma das farmácias mais an-
tigas da Europa no Mosteiro Franciscano. Almoço. Tarde 
livre. Jantar e hospedagem na região.

07º Dia (Sex): Dubrovnik / Kotor / Podgorica
Café da manhã. Partida para Montenegro, via Herzeg 
Novi e Baía de Kotor, famosa pelos seus fiordes únicos 
no Mediterrâneo. Saída em barco desde Perast para 
visitar o pequeno ilhote com a Igreja de Gospa od Skr-
pjela. Continuação para a cidade de Kotor com visita 
do centro histórico, e daqui por estrada para Budva, a 
estância balnear montenegrina. Almoço e tempo livre. 
Jantar e hospedagem em Podgorica.

08º Dia (Sáb): Podgorica / Tirana
Café da manhã. Partida para a Albânia, passando pelo 
Lago Shkodra. Almoço e visita de Tirana com destaque 
para a Praça de Skenderbey, a Mesquita de Ethem Bey 
(exterior) e Museu Nacional (entrada). Jantar e hospe-
dagem na região.

09º Dia (Dom): Tirana / Ohrid
Café da manhã. Saída para a Macedónia, até Ohird, 
localizada junto ao lago com o mesmo nome. Almoço. 

01º Dia (Sáb): Brasil /Zagreb
 Saída em vôo previsto com destino a Zagreb. Noite 

e refeições a bordo.

02º Dia (Dom): Zagreb
Traslado ao hotel. Jantar e hospedagem. 

03º Dia (Seg): Zagreb / Liubliana / Postojna / Zagreb
Café da manhã. Viagem para a Eslovénia e visita pano-
râmica da sua capital, Ljubliana: bairro antigo, Câmara 
Municipal, Fonte de Robba, Três Pontes, Universidade 
e Centro Cultural. Continuação para Postojna, almoço e 
visita às grutas a bordo de um pequeno trem. Regresso 
a Zagreb. Jantar e hospedagem.

04º Dia (Ter): Zagreb / Plitvice / Zadar-Sibenik
Café da manhã. Visita panorâmica da capital da Croácia, 
com destaque para a Catedral de São Estevão, a Igre-
ja de São Marcos e o Convento de Santa Clara, sede do 
museu da cidade. Saída para Plitvice. Almoço e visita ao 

Roteiro:  Croácia 6N  Eslovénia / Montenegro 1N  Albânia 1N  Macedónia 2N  Sérvia 3N  Bósnia  1N
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1.850 €
16

granDe circuito Dos balcãs

ref: sl-gcb
27 refeições
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Grande Biblioteca Nacional. Jantar e hospeda-
gem na região.

14º Dia (Sex): Sarajevo / Medjugorje / Mostar
Café da manhã. Saída para Mostar, com parada em 
Medjurgorje, lugar de peregrinação. Almoço em 
Mostar e visita desta urbe medieval nas margens 
do Rio Neretva, importante centro de comércio e de 
passagem das caravanas na época em que os turcos 
dominavam a região. Destaque para o bairro medie-
val com ponte Stari Most.  Jantar e hospedagem na 
região.

15º Dia (Sáb): Mostar / Zadar / Zagreb
Café da manhã. Partida para Zadar. Almoço e visita 
desta cidade da Dalmácia Central, cujos símbolos são O 
“Órgão do Mar”, a “Saudação ao Sol”, o presunto e o licor 
Maraschino. Jantar e hospedagem em Zagreb.

16º Dia (Dom): Zagreb  / Brasil
 Café da manhã. Traslado para o aeroporto (Quarto 

disponível até 10h ou 12h, segundo norma do hotel).
Fim dos nossos serviços. 

Visita à Igreja de Santa Sofia, com magníficos fres-
cos bizantinos. Tempo livre. Jantar e hospedagem na 
região.

10º Dia (Seg): Ohrid / Skopje
Café da manhã. Saída para Skopje, capital da Macedó-
nia, nas margens do Rio Vadar. Almoço e visita ao anti-
go bazar, à ponte de pedra e à Fortaleza Kale (entrada). 
Jantar e hospedagem na região.

 11º Dia (Ter): Skopje / Nis / Belgrado
Café da manhã. Viagem para a Sérvia, passando por Nis, 
nas margens do Rio Nisava. Tempo livre, almoço e con-
tinuação para Belgrado. Jantar e hospedagem.

12º Dia (Qua): Belgrado
Café da manhã. Visita panorâmica do centro histórico 
da capital da Sérvia: Palácio Real, Parlamento, Praça da 
República, Teatro Nacional. Fortaleza de Kalemegdan e 
Igreja Ortodoxa (entrada). Almoço. Tarde livre. Jantar e 
hospedagem.

13º Dia (Qui): Belgrado / Sarajevo
Café da manhã. Partida para Sarajevo. Almoço 
em rota. À chegada, visita desta fascinante ci-
dade da Bósnia, uma mescla de civilizações, que 
ao longo dos tempos tem curado as feridas de 
guerra com uma energia excepcional. Passagem 
pelos bairros turco e austro-húngaro, lugares 
de culto judaico e monumentos únicos como a 

Cidade Hotel 

Zagreb  Internacional / Admiral / Panorama 
/ Phoenix / Puntijar / Antunovic

Zadar-
Sibenik

Porto / Kolovare / Pinjia Petrcana / Ilirija 
Biograd / Bolero Biorgrad / Solaris / 
Punta Vodice / Olympia Vodice /
Zvonimir Otocac

Dubrovnik
Hotéis Maestral / Complexo Valamar / 
Hotéis Remisens Epidauros-Albatros 
Cavtat / Ivka / Petka / Villas Plat

Podgorica CUE Podgorica  / Ramada
Tirana Diplomat / Mondial / Doro City / Oda / BW Ark

Ohrid Millenium Palace / Belvedere / 
Bellevue

Skopje Russia / Panoramika
Belgrado Design Mr. President / Queens 

Astoria / 88 rooms
Sarajevo Hollywood / Terme / Walter / Koncept Residence
Mostar City / Bevanda / Bristol / Mepas

Hotéis Previstos 3*/4* (Ou similares)  - Alterações pág. 12

Data Duplo Single

Mai 1.850  € 2.365 €
Jun 1.995  € 2.510  €
Jul-Set 2.135  € 2.650 €

Preços por pessoa (Em Euros)

Kotor

1) Tour pode operar no circuito inverso; 2) Não poderemos ga-
rantir os tempos de espera necessários para cruzar as frontei-
ras entre os diferentes países; dependendo da situação podem 
ocorrer tempos de espera adicionais e não previstos que estão 
fora do nosso controle; 3) Em datas de eventos e congressos, o 
alojamento poderá ser feito noutros hotéis e/ou nos arredores 
das cidades

Nota importante:
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