
O Reino 
da Sérvia

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo 
regular da Lufthansa para o percurso Lisboa / 
Munique / Belgrado / Munique / Lisboa, com direito 
ao transporte de 23 Kgs de bagagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(€ 173,90 à data de 04.01.2018 – a reconfirmar e 
atualizar na altura da emissão da documentação);
• Assistência e transporte privativo dos Aeroportos /
Hotéis e vice-versa;
• 7 noites de alojamento em hotéis de 4 estrelas 
e 3 estrelas sup. mencionados ou similares, com 
pequeno-almoço incluído;
• Programa de 8 dias em regime de pensão completa 
num total de 14 refeições (7 almoços e 7 jantares);
• Circuito em autocarro de turismo com ar 
condicionado;
• Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas 
por guia local em espanhol, incluindo entradas nos 
monumentos visitados;
• Acompanhamento por representante da Tryvel;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de documentação e Saco Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

info@tryvel.pt | RNAVT 4018

SÉRVIA

13 A 20 AGOSTO 2018

1º DIA – LISBOA / MUNIQUE 
/ BELGRADO

Comparência no aeroporto 
de Lisboa 2 horas antes 

da partida. Assistência nas 
formalidades de embarque 

e partida pelas 06h15 para 
Munique. Chegada pelas 10h10 

formalidades de transbordo e 
continuação da viagem às 11h05 

com destino a Belgrado. Chegada 
pelas 12h30 e transporte privativo 

para o hotel. Visita panorâmica da 
capital da Sérvia, Belgrado, a maior 

cidade no território da ex-Jugoslávia e 
a quarta maior do Sudeste da Europa. É 

uma das cidades mais antigas da Europa 
com uma longa história. Visita do Templo 

do Santo Sava, a maior Igreja Ortodoxa dos 
Balcãs e uma das 10 maiores a nível mundial, 

seguido de uma visita à área residencial de 
elite, Dedinje, onde passaremos pelo Museu 

de Tito e ouviremos a história sobre o líder 
Tito. A próxima paragem é no Estádio de 

Futebol Red Star, campeão europeu e mundial 
em 1992. Visita do Forte de Belgrado e Parque 

Kalemgdan, localizado na confluência dos rios 
Danúbio e Sava. Aqui faremos uma paragem, para 

desfrutarem da melhor vista de Belgrado. Parte da 
visita, será feita a pé pela rua Knez Mihailova, zona 

pedestre e de comércio protegida pela lei como um 
dos mais valiosos e antigos complexos da cidade, 
devido ao grande número de edifícios construídos 
nos finais de 1870. Em hora a combinar, saída para 
jantar em restaurante local. Regresso ao Hotel 88 
Rooms 4* e alojamento.

2º DIA – BELGRADO
Continuação da visita da cidade, incluindo o 
encantador e histórico bairro Zemun, com a Torre 
Gardos ou Millenium, de onde se tem uma vista sobre 
o Danúbio e a cidade antiga. Almoço em restaurante 
local. De tarde visita do Museu Nikola Tesla, famoso 
cientista Sérvio, onde encontrará objetos pessoais e 
poderá assistir a um documentário sobre vida deste 
visionário. Tempo livre para passeio e compras. 
Em hora a indicar partida para um jantar-cruzeiro. 
Regresso ao hotel e alojamento.

3º DIA – BELGRADO / SREMSKI KARLOVCI / NOVI SAD 
/ BELGRADO
Partida através da planície Vojvodina. Visita a Sremski 
Karlovci pequena cidade barroca famosa pela sua 
bela arquitetura. Destaque para a Igreja ortodoxa, 
Bairro Patrichy, o Seminário Ortodoxo, a fonte “Four 
Lions”, a Capela da Paz e o Palácio Stefaneum. Visita 
a uma das muitas adegas existentes nesta zona de 
vinhedos e degustação de típicos vinhos da região, 
como o vinho aromático local chamado Bermet. 
Partida para Novi Sad. Almoço em restaurante no 
centro da cidade. Visita dos pontos mais importantes 
da cidade: Praça da Liberdade, Igreja católica, 
Rua Zmaj Jovina e Dunavska, Igreja ortodoxa. 
Continuação e visita à fortaleza Petrovaradin, 
construída em 1692-1780, também conhecida como 
“Gibraltar do Danúbio”. Regresso a Belgrado ao final 
do dia. Jantar em restaurante local e alojamento.

4º DIA – BELGRADO / AVALA / TOPOLA-OPLENAC / 
VRNJACKA SPA
Partida rumo à montanha Avala, situada a 15km de 
Belgrado, é o símbolo da cidade e a montanha mais alta 
da Sérvia. No topo encontraremos o monumento ao 
herói desconhecido. Continuação para Topola-Oplenac. 
Visita do memorial do Rei Petar I - incluindo a Igreja de 
São Jorge, o Mausoléu da Família Real Karadjordjevic, 
a galeria com utensílios privados do Rei Petar e do Rei 
Aleksandar, Casa de Karadjordje (construída entre 1911-
1913 com bens de uso pessoal e armas autênticas da 
Primeira Insurreição sérvia). Almoço numa casa rural 
em autêntico ambiente local “vajats”. Nesta zona tem-
se uma bela vista sobre esta região da Sérvia, chamada 
de Shumadija. Partida para Vrnjacka Spa. Jantar e 
alojamento no Hotel Solaris 3*sup.

5º DIA – VRNJACKA SPA / MOSTEIRO ZICA / MOSTEIROS 
STUDENICA / VRNJACKA SPA
Saída para visita Mosteiro Zica, datado do inicio do séc. 
XIII e fundado pelo primeiro rei sérvio coroado - Rei 
Stefan Nemanjic, foi a primeira sede do Arcebispado 
Sérvio. Segue-se a visita dos Mosteiros Studenica, 
fundados por Stefan Nemanja, criador do estado 
medieval sérvio, e construídos entre 1183 e 1196. Nos 
seus muros fortificados encontram-se duas igrejas, a 
Igreja de Santa Maria de Deus e a Igreja do Rei, ambas 
construídas em mármore. O mosteiro é bastante 
conhecido pelos seus frescos bizantinos do séc. XIII e 
XIV e é Património da Humanidade da UNESCO desde 
1986. Almoço e regresso a Vrnjacka Spa. Jantar e 
alojamento.

6º DIA – VRNJACKA SPA / TERZICA AVLIJA / ZLATIBOR
Partida rumo à montanha de Zlatibor, através do 
desfiladeiro de Ovcarsko-Kablarska, local único pela 
sua morfologia, famoso pela beleza natural, cultural 
e histórica, com mais de 300 mosteiros construídos 
desde o séc. XIV. Este desfiladeiro está sob proteção 
nacional devido à sua grande importância. Visita do 
Mosteiro Nikolje, com o valioso ícone da Mãe Virgem 
Apaixonada. Paragem na típica aldeia de Terzica 
Avlija para visita do Museu de cerâmica. Almoço em 
restaurante local. Continuação da viagem para Zlatibor. 
Instalação no Hotel Mona 4****, jantar e alojamento.

7º DIA – ZLATIBOR / MECAVNIK / BELGRADO
Partida para Mokra gora e embarque no famoso 
comboio “Sargan 8”. Nesta viagem até Šargan Vitasi, 
passaremos por 22 túneis e 5 pontes com diferença 
de altitude de 300m. Esta via férrea é a mais estreita 
da Europa (0,76m) e permite a observação da beleza 
natural desta região. Após desembarque visita da 
aldeia Mecavnik, criada pelo famoso realizador, Emir 
Kusturica. É uma recriação de Zlatibor no séc.XIX, com 
os chalés em madeira, igrejas ortodoxas e comércio 
local. Almoço. Continuação da viagem para Belgrado. 
Instalação no hotel e saída para jantar em restaurante 
tradicional, com folclore. Alojamento no Hotel 88 
Rooms 4****.

8º DIA – BELGRADO / MUNIQUE / LISBOA
Tempo livre para atividades de caracter pessoal. 
Almoço. Em hora a indicar transporte para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida em voo Lufthansa 
às 17h05 com destino a Munique. Chegada pelas 18h35, 
formalidades de trasbordo e continuação da viagem às 
19h30 rumo a Lisboa. Chegada a Lisboa pelas 21h40.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1 450€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

260€


