
1º DIA – LISBOA / BELGRADO
Comparência no aeroporto de 

Lisboa. Pelas 05h55, saída em voo 
regular Lufthansa com destino a 

Belgrado, via Frankfurt. Chegada 
pelas 13h00 e transporte até ao centro 

da cidade para almoço. De tarde, 
passeio panorâmico para uma primeira 

apresentação da capital sérvia. Transpira 
novidade, mudança e personalidade, e 

surpreende até mesmo os mais viajados. 
Nas suas ruas há novas ideias, arte exposta 

em museus, galerias, restaurantes, bares 
à beira-rio e uma vida noturna pulsante e 

efervescente. Jantar e alojamento no Hotel 
Praga 4*, ou similar.

2º DIA – BELGRADO
Dia inteiramente dedicado a Belgrado. Visita da 

Fortaleza Kalemegdan, com a estátua “’O Vencedor 
de Belgrado’’; a Praça da República com as belas 

fachadas do Teatro e Museu Nacional; as praças 
Central e Terazij; o Mausoléu de Tito e o Portão da Torre 

do Relógio. Visita ao Museu da História da Jugoslávia 
e à Catedral de São Sava, o maior templo ortodoxo da 

Europa e uma das 10 maiores igrejas do mundo. Almoço 
em restaurante local. De tarde, navegamos pelos rios 

Sava e Danúbio, para uma diferente perspectiva da cidade. 
Algum tempo livre. Jantar e alojamento.

3º DIA – BELGRADO / NIŠ / PRISTINA
Saímos para sul, com destino a Niš. Almoço em restaurante 

local. É uma das cidades mais antigas dos Balcãs, e, na 
antiguidade, a porta de entrada entre o leste e o ocidente. Visita 

com destaque para o centro histórico ao longo do rio Nišava; a 
Fortaleza e visita ao memorial da Torre Skull, um macabro marco 
histórico na Sérvia encomendada pelo Grão Vizir Hurshid Pasha, 
conselheiro do Sultão Otomano Mahmud II em 1809 após a vitória 
de uma batalha entre sérvios e turcos. Cada lado é adornado com 
crânios humanos perfeitamente alinhados lado a lado, totalizando 
nada menos do que 952 (hoje apenas restam 60). Cruzamos a 
fronteira e viajamos até Pristina. Estamos em território que é 
ainda disputado pela República do Kosovo e pela Sérvia, após 
a declaração de independência kosovar e apesar da longa e 
dramática história recente, o Kosovo apresenta-se com pequenas 
charmosas localidades e sorrisos dos gentis kosovares. Jantar e 
alojamento no Hotel Nartel 4*, ou similar.

4º DIA – PRISTINA / SKOPJE
Dedicamos a manhã à capital do Kosovo. Pode não ser fácil gostar 
de Pristina à primeira vista pois entre o património otomano, a 
arquitectura soviética e os edifícios modernos, nem todos os 
edifícios parecem estar no sítio certo. Destaque para a Biblioteca 
Nacional do Kosovo, que não deixa ninguém indiferente com 
a sua arquitectura; a Bill Clinton Avenue, com o monumento 
Newborn e com a estátua de Bill Clinton; ao Museu de História 
do Kosovo, que entre 1945 e 1975, serviu como quartel para as 
forças militares jugoslavas e a Mother Tereza Boulevard, a artéria 
pedonal mais importante da cidade, repleta de cafés, restaurantes, 
bancas de livros, feiras de produtos tradicionais e ainda estátuas 
monumentais, com a estátua de Madre Teresa de Calcutá, nascida 
na Macedónia ou Ibrahim Rugova, o primeiro presidente do 
país. Nos arredores da capital, visita ao pequeno, mas belíssimo, 
Mosteiro de Gracanica, Património da Unesco, Continuação para 
a capital da República da Macedónia. Almoço em restaurante 
local. Conhecida no período romano sob o nome de Escupi, a 
cidade desenvolveu-se rapidamente após a Segunda Guerra 
Mundial. Atualmente Skopje é uma cidade moderna, que preserva 
monumentos culturais do passado. Visita da cidade com destaque 
para a Fortaleza Kale; a Igreja do Santo Salvador; a Ponte de Pedra; 
o Bazar antigo; os edifícios do Governo e a Mesquita Mustafa 
Pasha. Ao final do dia, se nos permitirem, visitaremos ainda o Daut 
Pasha Haman, um dos maiores banhos turcos da Sérvia e agora 
transformado em Galeria Nacional. Jantar e alojamento no Hotel 
Ibis Centre 4*, ou similar.

5º DIA – SKOPJE / OHRID / TIRANA
Saímos para sudoeste, com destino a Ohrid, junto ao lago com 
o mesmo nome. Almoço em restaurante e visita panorâmica 
da cidade. Destaque para a Igreja de Santa Sofia, o principal 
monumento medieval do país, com magníficos frescos bizantinos 
e o Mosteiro S. Naum, construído no ano de 900 nas margens 
do lago, dedicado ao missionário e educador eslavo S. Naum. 
Cruzamos mais uma fronteira, com destino a Tirana, a capital 
albanesa. Jantar e alojamento no Hotel Sky Hotel 4*, ou similar.

6º DIA – TIRANA
Dia inteiramente dedicado a Tirana. Congrega uma interessante 
mistura de estilos arquitetónicos e combina o espírito e a 
mentalidade do Mediterrâneo dos Balcãs e do Leste europeu. 
Destaque para a Praça Skenderbey; a Piramida, hoje um elefante 
branco sem função; a Ópera; a Biblioteca Nacional; a rua pedonal 
Murat Toptani e a Mesquita de Ethem Bey. Visita ao Museu de 
História Nacional; à Torre do Relógio e ao Bunk´Art, um dos 
milhares de bunkers ainda existentes, construídos contra um 
potencial ataque nuclear durante a isolacionista ditadura de 
Enver Hoxha, sendo hoje um museu. Almoço em restaurante local 
durante as visitas. Subida em teleférico até o topo da montanha 
Dajti National Park, um refúgio popular para a população local. 
Jantar e alojamento.

7º DIA – TIRANA / SKHODER / BUDVA
Viajamos para norte, ao largo do Adriático, com destino a Skhoder. 
É hoje uma cidade repleta de energia, com esplanadas, restaurante 
e bares. Visita ao Castelo de Rozafa, no topo de uma colina, com 
belas vistas para os Alpes Dináricos e para o Lago Shkoder e visita 
ao Museu Etnográfico. Almoço em restaurante local. Cruzamos a 
fronteira para o Montenegro, um dos mais jovens países do mundo, 
com destino a Budva. É o principal destino de veraneio da costa 
montenegrina com o seu centro histórico amuralhado e com um 
charme capaz de rivalizar com Dubrovnik. Aqui tudo é visualmente 
harmonioso, com estreitas vielas que desembocam em praças 
graciosas de onde partem novas ruelas, alguns becos, um labirinto 
assimétrico que se enche de gente à luz de um dia de Verão. Jantar 
e alojamento no Hotel Bracera 4*, ou similar.

8º DIA – BUDVA / KOTOR / MOSTAR
Viagem até Kotor. Reza a história que, durante a Idade Média, 
foi porto natural na costa montenegrina do Adriático, e um 
importante centro artístico e comercial da região, reconhecido 
pela UNESCO como Património da Humanidade. O interior da 
pequena cidade está pejado de monumentos importantes como 
a Catedral de St. Tryphon (visita interior), ruelas, cafés históricos, 
a beleza das edificações de pedra que envolve o visitante, longas 
escadarias e belas muralhas. Cruzamos mais uma fronteira, para 
a Bósnia-Herzegovina, até Mostar, cidade-mártir da guerra dos 
Balcãs. Almoço em restaurante local. Visita deste encantador local, 
ponto de encontro das culturas ocidental e oriental com especial 
enfâse para o seu centro histórico, classificado como Património 
Mundial da Unesco, com a sua ponte velha sobre o rio Nerevta que 
une duas torres medievais. Visita à Casa Turca. Jantar e alojamento 
no Hotel Mostar 4*, ou similar.

9º DIA – MOSTAR / SARAJEVO
Viajamos pelo interior da Bósnia, até à capital. A 6 de Abril de 1992 
a cidade foi cercada pelos sérvios bósnios, até 1995, causando 
grande destruição na cidade. A sua reconstrução começou logo 
que cessaram as hostilidades e, por volta do ano de 2003, a maior 
parte da cidade já tinha sido reconstruída, havendo, no entanto, 
ainda algumas ruínas no centro da cidade. Visitamos o centro 
histórico com a sua Praça; a Catedral Srca Isusova; a Catedral 
Ortodoxa; a Mesquita Gazi Husrev-bey; a Sinagoga; a Galerija 
11/07/95, o museu para manter viva a lembrança do genocídio 
de Srebrenica e o Túnel da Esperança, construído como ponto de 
passagem seguro e por onde passaram soldados, mantimentos 
básicos, armas e combustível durante o Cerco de Sarajevo. 
Jantar de despedida num dos melhores restaurantes da cidade. 
Alojamento no Courtyard by Marriott 4*, ou similar.

10º DIA – SARAJEVO / LISBOA
Manhã livre para actividades de carácter particular. Transfer para o 
aeroporto, e pelas 15h10, embarque em voo regular Lufthansa com 
destino a Lisboa, via Viena e Munique. Chegada a Lisboa pelas 
21h10.

Fim da viagem
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
regulares Lufthansa, Lisboa / Belgrado, via Munique 
e Sarajevo / Lisboa, via Viena e Munique, com direito 
ao transporte de 23 kgs de bagagem de porão, com 
taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor 
de 112.00 € (à data de 06.11.18 – a reconfirmar na altura 
da emissão do bilhete);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante 
todo o circuito;
• Acompanhamento de Guia local, de língua 
castelhana ou portuguesa, durante todo o circuito;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados, ou similares;
• Pensão Completa, desde almoço do 1º dia ao jantar 
do 9º (18 refeições – 9 almoços e 9 jantares);
• Circuito em autocarro de turismo;
• Todas as visitas e entradas conforme programa;
• Seguro Multiviagens (cancelamento antecipado, 
assistência e interrupção);
• Bolsa e Livro de Viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações a guias e motoristas;
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação 
mediante as disponibilidades de voos e alojamentos à data 
da V/ reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer 
eventuais alterações em caso de significativas oscilações 
cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais 
novas taxas.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.945 €

275€

Uma viagem pela fractura invisível que divide a 
Europa. Cidades com séculos de história, ilustra-
ções de países recém-formados. Aqui cruzámos 
as plácidas águas do Danúbio e atravessámos 
canyons. Viajar pelos Balcãs é sentimos o pul-
sar de grandes metrópoles, nos sabores e pa-
ladares, na história e património memorável. 
Região monumental e extraordinariamente 
bonita pelas suas montanhas, parques na-
turais e belas costas, os Balcãs são dotados 
de um carisma próprio e deslumbrante. 

SÉRVIA, MACEDÓNIA, KOSOVO, 
ALBÂNIA, MONTENEGRO E 
BÓSNIA-HERZEGOVINA

Grande
Circuito
Balcãs


