SUL DO LESTE EUROPEU
SAÍDA
BRASIL

15 DIAS
12 NOITES

04/06/2020
18/06/2020

AÉREO E
TERRESTRE

Explore todas as belezas do Sul do Leste Europeu. Nessa viagem você irá conhecer Liubliana,
Zagreb, Plitvice, Split, Dubrovnik, Medjugorje, Saraievo, Belgrado, Soﬁa e Bucareste.

ITINERÁRIO
1º DIA - 04/06/2020 - SÃO PAULO / LIUBLIANA
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a
Liubliana.
2º DIA - 05/06/2020 - LIUBLIANA
Chegada a Liubliana. Traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre. Liubliana é
capital e maior cidade da Eslovênia. Ex integrante da antiga Iuguslávia, hoje o país integra a
União Européia.
3º DIA - 06/06/2020 - LIUBLIANA
Café da manhã. Visita guiada a cidade, incluindo a Praça Presernov, a Igreja Franciscana da
Anunciação, a Ponte Tripla, a Prefeitura com a Fonte Robba, e o Castelo de Liubliana
(ingressos inclusos). Hospedagem. Restante do dia livre.
4º DIA - 07/06/2020 - LIUBLIANA / ZAGREB
Café da manhã. Saída em direção a Zagreb, a capital e maior cidade da Croácia, localizada
entre a margem do rio Sava e a encosta do monte Medvednica e cujas construções remetem
ao antigo império austro-húngaro. Chegada e visita panorâmica guiada à cidade, incluindo o
Palácio Episcopal, Catedral da Assunção da Sagrada Virgem Maria, as construções em estilo
barroco e renascentista das cidades alta e baixa, entre outros. Hospedagem.
5º DIA - 08/06/2020 - ZAGREB / PLITVICE / SPLIT
Café da manhã. Saída em direção ao Parque Nacional Plitvice que se estende por 20.000
hectares de bosques e lagos no coração dos Balcãs. Visita guiada (ingresso incluso).
Continuação da viagem para Split. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.
6º DIA - 09/06/2020 - SPLIT / DUBROVNIK
Café da manhã. Visita panorâmica guiada pela cidade, incluindo visita ao Palácio de
Diocleciano, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO (ingresso incluso), a Catedral de São
Dômnio, a “Riva” de Split, entre outros. Após, continuação para Dubrovnik, uma das cidades
mais visitadas da Croácia. Chegada e hospedagem. Fundada no século VII, Dubrovnik está
localizada na costa da Croácia, localizada no extremo sul da Dalmácia.

7º DIA - 10/06/2020 - DUBROVNIK
Café da manhã. Visita panorâmica guiada pelos principais pontos turísticos da cidade,
incluindo a amuralhada Cidade Antiga (centro histórico) com suas ruas e casas de pedra, a
Placa Ulica (ou Stradun), a principal rua da cidade, a Catedral da Assunção da Virgem Maria,
o Palácio do Reitor e o Monastério Franciscano (ingressos inclusos). Restante do dia livre.

8º DIA - 11/06/2020 - DUBROVNIK / MEDJUGORJE
Café da manhã. Saída com destino a Medjugorje, vila situada ao sul da Bósnia e
Herzegovina, onde supostamente estão ocorrendo as mais recentes aparições da Santíssima
Virgem Maria. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.
9º DIA - 12/06/2020 - MEDJUGORJE / SARAIEVO
Café da manhã. Saída com destino a Saraievo. Chegada e visita panorâmica com guia local à
capital da Bósnia e Herzegovina, que serviu de palco para a Guerra da Bósnia entre os anos
de 1992 e 1995, incluindo “Stari Grad” (centro antigo), um bazar e centro cultural no século
XV, a praça Baščaršija, a Ponte Latina (local do assassinato do Arquiduque Francisco
Ferdinando e sua esposa, Sophie, em junho de 1914, que desencadeou a Primeira Guerra
Mundial), o Túnel da Vida (ingresso incluso), uma passagem subterrânea que conectava
Saraievo à cidade da Bósnia livre durante a guerra, entre outros. Hospedagem.
10º DIA - 13/06/2020 - SARAIEVO / BELGRADO
Café da manhã. Saída com destino a Belgrado. Chegada e hospedagem. Restante do dia
livre. Belgrado é a capital e maior cidade da Sérvia, localizada entre dois cursos de água
internacionais, na conﬂuência dos rios Danúbio e Sava, onde a planície da Panônia se limita
com a região da península balcânica.
11º DIA - 14/06/2020 - BELGRADO
Café da manhã. Saída para visita panorâmica guiada pelos principais pontos turísticos da
cidade, incluindo passagem pela Câmara Municipal de Belgrado, o Parlamento Nacional da
Sérvia, a Praça da República, entre outros. Visita à Fortaleza de Kalemegdan (ingresso
incluso). Restante do dia livre.
12º DIA - 15/06/2020 - BELGRADO / SOFIA
Café da manhã. Saída com destino a Soﬁa. Chegada e visita panorâmica com guia local,
passando pela Basílica de Santa Soﬁa, Igreja de São Jorge, a Catedral de Alexandre Nevsky,
a Praça Nezavisimost, o Teatro Nacional Ivan Vazov, as ruínas do Palácio de Constantino,
entre outros. Hospedagem.
13º DIA - 16/06/2020 - SOFIA / BUCARESTE
Café da manhã. Saída com destino à Bucareste, capital da Romênia. Chegada e visita
panorâmica com guia local, passando pelo Ateneu Romano, Igreja de Stavropoleos, Palácio
do Parlamento, entre outros. Hospedagem. Restante do dia livre. Capital e maior cidade da
Romênia, Bucareste foi fundada em 1459 pelo príncipe Vlad Tepes (personagem que
originou a lenda do Conde Drácula) e atingiu seu apogeu no começo do século XX, quando
recebeu diversos parques e palacetes que lhe renderam o apelido de “Paris do Leste”.
14º DIA - 17/06/2020 - BUCARESTE / SÃO PAULO
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a São Paulo.
15º DIA - 18/06/2020 - SÃO PAULO
Chegada a São Paulo.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde São Paulo
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã
Transporte em ônibus privativo de turismo
Traslado aeroporto / hotel em Liubliana
Traslado hotel / aeroporto em Bucareste
Guia acompanhante desde a saída do Brasil
Guias locais falando português ou espanhol para passeios na cidade de Liubliana, Zagreb,
Plitvice, Split
Guias locais falando português ou espanhol para passeios na cidade de Dubrovnik,
Saraievo, Belgrado, Soﬁa, Bucareste
Ingressos para visita ao Bastião dos Pescadores em Budapeste
Ingresso para o Castelo de Liubliana com funicular e a Fortaleza de Kalamegdan
Visita ao Parque Nacional Plitvice
Ingresso para o Túnel da Vida em Sarajevo
Ingresso o Palácio do Reitor e Monastério Franciscano em Dubrovnik
Ingresso para Palácio de Diocleciano em Split
Passeios e visitas de acordo com o programa
Seguro viagem, plano Europa, válido pelo período para menores de 70 anos
Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Art

Split

Hotel Novotel Soﬁa

Soﬁa

Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana

Liubliana

Hotel Aristos Zagreb

Zagreb

Valamar Lacroma

Dubrovnik

88 Rooms Hotel

Belgrado

Hotel Novotel Bucharest City Centre

Bucareste

Hotel President

Saraievo

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 07.12.2019

ENTRADA DE R$4.295,00

ENTRADA DE R$5.055,00

+9X DE R$1.584,00

+9X DE R$1.922,00

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

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

TOTAL: R$18.555,00

TOTAL: R$22.353,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade.
NÃO INCLUSO: Despesas de caráter pessoal; Refeições e bebidas não constantes como
inclusas; Gorjetas; Passeios descritos como opcionais; Excesso de bagagem (transporte de
uma mala com no máximo 23 kg por pessoa); Demais itens não constantes como inclusos.
Saída garantida com mínimo 20 passageiros.
Consulte adicional para saídas de outras localidades.
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 23 kg por pessoa.
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea.
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 07/12/2019 (EUR 1,00 = R$ 4,870), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

