
Croácia, 
Eslovénia e 
Bósnia

1º DIA – LISBOA / ZA-
GREB

Comparência no aeropor-
to de Lisboa. Partida com 

destino a Zagreb, via Muni-
que. Chegada ao aeroporto de 

Zagreb pelas 13h00. Saída em 
direcção ao centro da cidade e 

almoço. À tarde, visita com guia 
local à capital da Croácia, centro 

cultural, científico, económico e polí-
tico. A cidade foi erigida no local das 

antigas cidades gémeas de Gradec e 
Kaptol, numa colina com vista sobre a 

planície do rio Sava. Em Kaptol, antigo 
assentamento religioso, destaca-se o Pa-

lácio Episcopal. Zagreb tem várias igrejas e 
palácios, góticos e barrocos, muito interes-

santes, entre os quais destacamos a catedral 
de S. Marcos ou o convento de Sta Clara, sede 

do Museu da Cidade. Jantar e alojamento no 
Hotel Palace Hotel 4*, ou similar.

2º DIA – ZAGREB / BLED / LJUBLIANA
Saída em direcção à Eslovénia. Visita do lago Bled. 

Com imensa beleza natural, Bled, juntamente com 
os seus arredores, está entre as mais belas estâncias 
alpinas, conhecida pelo seu ameno e curativo clima, 
e pelo seu lago de águas termais. A visita incluirá 
um passeio de barco no lago de Bled, a igreja de 
Sta Maria situada na ilha do lago Bled, a Torre do 
Relógio e o Castelo do séc. XI. Almoço no Castelo 
de Bled, com uma vista deslumbrante e partida em 
direcção à capital da Eslovénia, Ljubljana. Visita a pé 
do centro histórico, através da qual conheceremos 
os monumentos mais representativos da capital 
eslovena, como o Castelo, o Museu Nacional e o Te-
atro da Ópera. Jantar e alojamento no Hotel M 4*, 
ou similar.

3º DIA – LJUBLIANA / POSTOJNA / RIJEKA / RAS-
TOKE
Partida para Postojna, atractiva cidade eslovena si-
tuada nos Alpes Julianos. Visita às grutas de Posto-
jna, com destaque para o Salão de Baile e Paraíso e 
a mais impressionante das galerias, conhecida por 
Sala dos Concertos. Almoço. Continuação para Ri-
jeka. Tempo livre nesta que é a terceira maior cidade 
da Croácia. Partida em direção a Rastoke. Jantar e 
alojamento no Mirjana Rastoke Hotel 4* ou similar.

4º DIA – RASTOKE / PLITVICE / SPLIT
Partida ao encontro de uma das maravilhas naturais 
do mundo, o Parque Natural de Plitvice. Visita aos 
seus lagos, fabulosas paisagens, que abrigam no 
seu interior 16 lagos em diferentes altitudes, quase 
unidos por 92 deslumbrantes cascatas. Ecossistema 
único e de enorme riqueza natural, sendo classifica-
do como Património da Humanidade pela UNESCO. 

Almoço. Continuação para Split. Jantar e alojamen-
to no Corner Hotel 4* ou similar.

5º DIA – SPLIT / TROGIR / SPLIT
Visita de Split, a maior cidade da Dalmácia, banha-
da pelas águas do Mar Adriático e que faz parte do 
Património da Humanidade, pela sua herança roma-
na, as suas estruturas góticas e renascentistas, além 
das suas atrações contemporâneas. Visita do centro 
histórico, com destaque para a Catedral, o Palácio 
Dioclesiano e o Templo de Júpiter. Almoço. À tarde, 
visita da cidade de Trogir, exemplo notável de con-
tinuidade urbana. O plano octogonal das ruas data 
do período helenístico e foi embelezado pelos seus 
sucessivos governantes. As suas igrejas românicas 
são complementadas pelos marcantes edifícios re-
nascença e barrocos do período veneziano. Tempo 
livre. Regresso a Split. Jantar e alojamento.

6º DIA – SPLIT / MOSTAR / DUBROVNIK
Partida com destino a Mostar, cidade-mártir da 
guerra dos Balcãs. Visita deste encantador local, 
fundado pelos turcos no séc. XV, ponto de encontro 
das culturas ocidental e oriental com especial enfâse 
para o seu centro histórico, classificado como Patri-
mónio Mundial da Unesco, com a sua ponte velha 
sobre o rio Nerevta que une duas torres medievais. 
Visita interior da sua Mesquita e da Casa Turca. Al-
moço. Continuação para Dubrovnik. Jantar e aloja-
mento no Hotel Valamar 4* ou similar.

7º DIA – DUBROVNIK / ILHAS ELAPHITI / DU-
BROVNIK
Saída para um passeio de barco de dia inteiro. A 
bordo de um genuíno barco da Dalmácia iniciare-
mos um descontraído passeio de barco que nos 
leva até ao arquipélago das Elaphiti. Visitamos duas 
ilhas, conhecidas pelas suas praias e águas cálidas, 
onde temos tempo para um mergulho nas suas 
águas mornas e transparentes e visitar a única vila 
da ilha, com cerca de 350 habitantes. A bordo, tere-
mos o serviço de almoço. Regresso ao hotel e jantar.

8º DIA – DUBROVNIK / LISBOA
Inicio das visitas pelo centro histórico de Dubrov-
nik, a outrora poderosa e aristocrata República de 
Ragusa, debruçada sobre as águas do Adriático 
Património da UNESCO. O passeio pedonal leva-nos 
pela porta muralhada à praça da fonte de Onofrio 
e depois ao Stradun, a avenida nobre da cidade, 
com as suas esplanadas e comércio tradicional. Vi-
sitamos o Mosteiro dos Franciscanos que alberga 
a mais antiga farmácia da Croácia. Almoço. Trans-
fer ao aeroporto de Dubrovnik. Embarque em voo 
Lufthansa com destino a Munique. Chegada pelas 
18h00, e pelas 19h30 continuação para Lisboa. Che-
gada pelas 21h40.

Fim da viagem
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25 DE JUNHO A 02 DE JULHO 2019

PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

1.695€ 315€

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
regulares Lufthansa, Lisboa / Zagreb e Dubrovnik / 
Lisboa, via Munique, com direito ao transporte de uma 
peça de bagagem de porão até 23 kg e respectivas 
taxas de aeroporto, segurança e combustível, no valor 
de 86,67 € (a 09.08.2018 – sempre sujeitos a confir-
mação aquando da emissão dos bilhetes);
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencio-
nados ou similares;
• Regime de Pensão Completa, desde almoço do 1º 
dia ao almoço do 8º (15 refeições: 8 almoços + 7 jan-
tares);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
toda a viagem;
• Acompanhamento por guia local, de língua caste-
lhana ou portuguesa, durante as visitas nas cidades 
de Zagreb, Bled, Ljubljana, Plitvice, Split, Mostar e Du-
brovnik;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Todas as visitas e entradas conforme programa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas hoteleiras, serviços, IVA;
• Livro de viagem;
• Seguro Multiviagens (cancelamento antecipado, as-
sistência e interrupção).

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas ás refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

Região monumental e extraordinariamente 
bonita pelas suas montanhas, parques 
naturais e belas costas, que lhe conferem 
um carisma próprio. Uma viagem na 
memória de países que souberam 
crescer e potenciar o melhor de 
si, como veremos pelo magnífico 
património arquitetónico e 
idiossincrasia dos seus povos, onde 
os trajes, bailados e a gastronomia 
são fatores fundamentais.

CROÁCIA, ESLOVÉNIA E BÓSNIA


