ENCANTADORA CROÁCIA
SAÍDA
BRASIL

17 DIAS
15 NOITES

14/04/2020
30/04/2020

SOMENTE
TERRESTRE

Cidades / locais visitados: Zagreb, Plitvice, Sarajevo, Mostar, Pocitelj, Medjugorje, Dubrovnik,
Baía de Kotor, Budva, Drvenik, Sucuraj, Hvar, Split, Trogir, Zadar, Opatija, Postojna, Ljubljana e
Lago Bled.

ITINERÁRIO
1º DIA - 14/04/2020 - BRASIL / ZAGREB
Apresentação no aeroporto internacional para embarque em voo com destino a Zagreb, com
conexão.
2º DIA - 15/04/2020 - ZAGREB
Chegada no aeroporto de Zagreb, a capital da Croácia. Traslado ao hotel. Hospedagem.
Zagreb é a maior cidade do país, uma metrópole que soube conservar o espírito de épocas
passadas e, ao mesmo tempo, incorporar as comodidades da vida moderna.
3º DIA - 16/04/2020 - ZAGREB / PLITVICE / ZAGREB
Café da manhã. Saída com destino a Plitvice. Chegada e visita panorâmica, conhecendo o
Parque Nacional de Plitvice (entrada inclusa). Almoço (incluso) em Plitvice. Após o almoço,
retorno a Zagreb. Chegada e restante do dia livre.
4º DIA - 17/04/2020 - ZAGREB / SARAJEVO (BÓSNIA-HERZEGOVINA)
Café da manhã. Visita panorâmica por Zagreb, que está assentada sobre as cidades de
Gradec e Kaptol. Gradec, ou Gornji Grad, antigo povoado real, foi fortiﬁcada contra os
ataques dos tártaros no século XIII e ainda conserva algumas de suas muralhas e pórticos
medievais. Em Kaptol, antigo assentamento religioso, destaca-se o Palácio Episcopal.
Apreciação das igrejas e dos palácios góticos e barrocos, como a Catedral de Santo Estevão,
a Igreja de São Marcos e o Convento de Santa Clara, sede do Museu da cidade. Finalizada a
visita, saída com destino a Sarajevo via Slavonski Brod. Chegada ao ﬁnal da tarde.
Hospedagem.
5º DIA - 18/04/2020 - SARAJEVO
Visita panorâmica de meio dia por Sarajevo, uma das cidades mais orientais e de maior diversidade cultural da Europa, que
esteve mais de 300 anos sob o poder dos turcos até a chegada do império Austro-Húngaro no ﬁnal do século XIX. O império
teve ﬁm quando o Arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado em Sarajevo, originando a primeira Guerra Mundial. Durante a
visita, caminhada pelo antigo centro histórico e cultural, conhecendo a Biblioteca Nacional de 1896, o Bascarsija (antiga área
de comércio turco), o Museu de Sarajevo, a Igreja Ortodoxa de 1539, a Sinagoga de 1581, a Catedral Católica Romana de
1889, a Mesquita de Gazi Husrev-Beg, considerada a mais importante estrutura Islâmica do país e um exemplo de arquitetura
otomana, e a Ponte Latina, onde o Arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado em 1914. Visita ao Museu do Túnel da Guerra
de Sarajevo (ingresso incluso), chamado também de “Túnel da Vida”, que salvou a vida de milhares de pessoas na Guerra de
1992 a 1995 quando a cidade foi sitiada; a estimativa é de que por este túnel passaram mais de um milhão de pessoas e mais
de vinte toneladas de comida durante o cerco à cidade de Sarajevo. Restante do dia livre.

6º DIA - 19/04/2020 - SARAJEVO / MOSTAR / MEDJUGORJE / DUBROVNIK (CROÁCIA)
Café da manhã. Saída com destino a Dubrovnik via Mostar. Chegada em Mostar e visita
panorâmica. Mostar é uma cidade de grandes belezas naturais, localizada em um vale e
cortada pelo rio Neretva. Seu maior símbolo é a Ponte Antiga, exemplo do triunfo e da
reconciliação de Mostar, construída pelos Otomanos em 1566, destruída na Guerra em 1993
e reconstruída em 2004. Continuação da viagem com destino a Pocitelj, cidade declarada
Patrimônio da Humanidade pela Unesco, com visita à sua importante fortaleza. Após, partida
com destino a Medjugorje, um dos locais de peregrinação mais importantes do mundo
devido à aparição da Virgem Maria em 1981. Retorno à Croácia, com destino à capital
Dubrovnik, a “Pérola do Adriático”, uma das cidades de pedra mais belas do mundo.
Chegada. Hospedagem.

7º DIA - 20/04/2020 - DUBROVNIK
Café da manhã. Visita à cidade, fundada no ano 600 pelos gregos, com ruas e placas
pavimentadas em mármore. Passeio a pé ao centro antigo e suas ruas, fontes, praças e
monumentos. Visita da Catedral e do Monastério Franciscano (entradas inclusas). Dubrovnik
faz parte do Patrimônio Universal da Humanidade e conta com mais de 2.000 metros de
muralhas ao redor do centro antigo.
8º DIA - 21/04/2020 - DUBROVNIK / BAÍA DE KOTOR (MONTENEGRO) / DUBROVNIK
Café da manhã. Saída com destino a República de Montenegro, no Mar Adriático, margenado
o Golfo Boka Kotorska, onde se encontram as Baías de Topla, Tivat, Risan e Kotor, a ilha
artiﬁcial de Nossa Senhora das Rocas e a ilha natural de San Jorge. Vista do Golfo Boka
Kotorska, chamado, por sua beleza, de “A Noiva do Adriático”. A Baía de Kotor, considerada
pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, é o único ﬁorde do Mediterrâneo e o mais
setentrional da Europa. Regresso a Dubrovnik.
9º DIA - 22/04/2020 - DUBROVNIK / DRVENIK / SUCURAJ / HVAR
Café da manhã. Saída com destino a ilha de Hvar, margeando o Mar Adriático em direção ao
porto de Drvenik. Chegada e embarque em ferry (incluso) para a ilha. Após
aproximadamente trinta e cinco minutos de trajeto, chegada ao porto de Sucuraj, na ilha de
Hvar. Chegar a ilha é como atracar em um dos paraísos perdidos e idílicos, e há quem diga
que ela é uma espécie de Côte d’Azur croata. Continuação para a cidade. Chegada e passeio
panorâmico. Hvar fez parte da história de incontáveis civilizações: gregos, romanos,
bizantinos, eslavos, entre outros. Com tanta bagagem, conhecer a parte antiga da cidade é,
sem dúvida, ter uma aula de história. O centro é composto pela praça Trg Svetog Stjepana e
pela Catedral de mesmo nome, uma impressionante construção do século XVI na qual ainda
se realizam missas diárias. Tempo livre à tarde para passear por esta pequena cidade, com
seus cafés e restaurantes, e fazer compras na feira de artesanato local. Hospedagem em
Hvar.
10º DIA - 23/04/2020 - HVAR
Café da manhã. Dia Livre.
11º DIA - 24/04/2020 - HVAR / SPLIT
Café da manhã. Saída com destino a Split via ferry. Chegada e passeio panorâmico, com
destaque para o Palácio do Imperador Diocleciano, construído em pedra branca (entrada
inclusa) e declarado pela UNESCO Patrimônio da Humanidade. Mais de 3.000 pessoas ainda
vivem dentro de seus portais, onde se encontram importantes ruínas arqueológicas, como o
Templo de Júpiter, a Catedral de São Domingo e o Mausoléu de Diocleciano. Tarde livre para
passear pela marina, com os seus cafés e restaurantes de frutos de mar. Hospedagem em
Split.
12º DIA - 25/04/2020 - SPLIT / TROGIR / SPLIT
Café da manhã. Saída comdestino a cidade de Trogir, visando o patrimonio Cultural da
Humanidade que e localizada em uma pequena ilha ligada ao continente por um ponte.
Visita panoramica a Trogir, com suas casas de pedra, igrejas e monastérios. Ao ﬁna da
visita, retorno a Split. Restante do dia livre.

13º DIA - 26/04/2020 - SPLIT / ZADAR / OPATIJA
Café da manhã. Saída com destino a Zadar e Opatija. Chegada e visita panorâmica da
cidade de Zadar, com destaque para a Igreja de São Francisco, do século XVII, a Igreja de
São Donato, com aspecto de castelo, construída em forma circular no século IX sobre as
ruínas de um foro romano, e a Catedral de São Anastácio, a maior igreja do país.
Continuação para Opatija, estância termal e um dos mais antigos centros turísticos do
Adriático. Hospedagem.

14º DIA - 27/04/2020 - OPATIJA / POSTOJNA (ESLOVÊNIA) / LJUBLJANA
Café da manhã. Saída para visita à cidade Postojna, com as Cavernas de Postojna (entrada
inclusa), consideradas as maiores do mundo com mais de 20 quilômetros de extensão. Ao
ﬁnal da visita, continuação com destino a Ljubljana. Chegada e visita panorâmica à bela
capital eslovena, apreciando o Castelo, o Museu Nacional e o Teatro da ópera. A cidade
cresceu em volta do Forte Grand, construído no século XII no alto de uma colina de onde é
possível avistar os Alpes Julianos e os Karawanke. Hospedagem.
15º DIA - 28/04/2020 - LJUBLJANA / LAGO 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 o castelo (entrada inclusa),
as três pontes, com destaque para a Ponte do Dragão e o famoso Lago Bled de águas verdeesmeralda, com sua pequena ilha que abriga a Igreja de Santa Maria (entrada inclusa),
antiga igreja barroca construída sobre uma capela pré-românica. Cruzeiro pelo Lago Bled.
Após, retorno a Ljubljana.
16º DIA - 29/04/2020 - LJUBLJANA / ZAGREB
Café da manhã. Manhã livre em Ljubljana. No início da tarde, saída com destino a Zagreb.
Chegada em Zagreb e hospedagem.
17º DIA - 30/04/2020 - ZAGREB / BRASIL
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado sem assistência ao aeroporto.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã;
Refeições de acordo com o programa (01 almoço);
Transporte em ônibus ou van de luxo durante todo o percurso;
Ferry desde o Porto de Drvenik, até Sucuraj, na Ilha de Hvar;
Ferry desde o Porto de Starigrad, na Ilha de Hvar até Split;
Passeios e visitas com guias locais falando português ou espanhol de acordo com o
programa;
Ingresso para o Parque Plitivice, o Museu do Túnel da Guerra de Sarajevo;
Ingresso para a Catedral e o Monastério Franciscano em Dubrovnik, o Palácio do
Imperador Diocleciano em Split;
Ingresso para as Cavernas de Postojna, o Castelo e a Igreja de Santa Maria em Bled;
Guia acompanhante brasileiro na Europa;
Serviço de mensageiros nos hotéis (01 mala por pessoa);
Franquia de uma mala com no máximo 20 kg por pessoa;
Traslados aeroporto / hotel / aeroporto;

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Sheraton Zagreb

Zagreb

Bristol Sarajevo

Sarajevo

Valamar Lacroma

Dubrovnik

Amfora Hvar Grand Beach Resort

Hvar

Radisson Blu Split

Split

Astoria Opatija

Opatija

Best Western Premier Slon

Ljubljana

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 28.02.2020

ENTRADA DE R$2.608,00

ENTRADA DE R$3.678,00

+9X DE R$1.158,00

+9X DE R$1.633,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$13.030,00

TOTAL: R$18.375,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Valores referentes a categoria “premium”.
Não incluso: passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (franquia de uma mala com no máximo 20
kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
O guia brasileiro encontrará os passageiros no hotel no 2º dia do programa;
Hospedagem nos hoteis previstos ou de mesma categoria;
O Guia Brasileiro não acompanha os passageiros no traslado de saída, no último dia do
programa, até o aeroporto. Em todo o caso, o Guia dará previamente todas as informações aos
passageiros sobre o traslado de saída;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores das
cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
A franquia de bagagem para os ônibus na Europa é de 01 mala de até 20 kg por pessoa;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de desconto,
ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque ou nos cartões de crédito pessoa
física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação cambial, preços serão
reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio do
dia 28/02/2020 (EUR 1,00 = R$ 5,090), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

