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como o lendário diretor Alfred Hitchcock 
afirmou quando passou pela cidade. Nesse 
momento, tudo o que se pode ouvir é o 
barulho das ondas e o som tocado pelos 
“Órgão do Mar”, um instrumento ativado 
pelo movimento natural das ondas. Jantar e 
alojamento no Hotel Kolovare 4*, ou similar.

3º Dia - ZADAR / TROGIR / SPLIT   
Após o pequeno-almoço, saída em direção 
a Trogir, a pequena, mas bela, antiga, 
charmosa e rica cidade, visitas com 
destaque para a Muralha que rodeia toda 
a cidade; a Câmara Municipal; a praça 
central; a Catedral de S. Lourenço e a Torre 
Kamerlengo. Seguimos para Split. Almoço 
em restaurante. Estamos na segunda maior 
cidade croata, que respira história, com boas 
praias, bons restaurantes e bares. Visita ao 
antigo Palácio de Diocleciano, no coração 
da cidade; ao Templo de Júpiter; às Ruínas 
subterrâneas e à Catedral, considerada uma 
das mais pequenas catedrais do mundo. 
Jantar e alojamento em Hotel Corner 4*, ou 
similar.

4º Dia - SPLIT / DUBROVNIK 
Saída com destino a Dubrovnik, a “Pérola 
do Adriático”, cidade com passado 
glorioso, aquando capital da pequena, 
mas poderosa República de Dubrovnik. 
Chegada e almoço.  Passeio pedonal 
pela parte antiga, com visita ao Palácio 
de Governador; à Igreja de S. Brás; ao 
Mosteiro Franciscano, com a mais antiga 
farmácia da Europa; Sponza Palace, e 
à Catedral com o seu famoso Tesouro. 
Embarcamos para um pequeno passeio 
de barco (1h) na baía de Dubrovnik, para 
uma diferente perspetiva do Adriático, 
acabamos o dia com a subida no teleférico 
construído em 1969 para os locais 
desfrutarem de uma magnifica vista sobre 
a cidade. No entanto, com o desenrolar da 
guerra de 1991, as tele-cabines originais 
foram destruídas, não obstante o facto de 
terem sido usadas para transportar para o 
topo da montanha e para a sua segurança, 
cerca de 2,5 milhões de pessoas.  Jantar 
e alojamento no Grand Hotel Park 4*, ou 
similar.

5º Dia - DUBROVNIK / KOTOR / 
MEDJUGORJE 
Cruzamos a fronteira, e entramos na 
República do Montenegro, considerado 
dos mais novos países do mundo, com 
destino a 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, ruelas, cafés históricos, a 
beleza das edificações de pedra que envolve 
o visitante, longas escadarias e belas 
muralhas. Almoço e partida em direção a 
Medjugorje, na Bósnia Herzegovina. Jantar 
e alojamento no Leone 4*, ou similar.

6º Dia - MEDUGORJE / MOSTAR / 
SARAJEVO 
isita ao Santuário da Nossa Senhora 
de Medugorje, com uma das aparições 
marianas mais famosas do século XX. O 
Vaticano parece séptico com algumas das 
aparições, mas isso não impede que se 
reúnam aqui milhares de pessoas todos os 
anos. Continuamos para 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 Património Mundial da Unesco, com a 
sua ponte velha sobre o rio Nerevta que une 
duas torres medievais. Visita à Mesquita e 
à Casa Turca. Almoço em restaurante local. 
Tempo livre para compras.  Continuamos 
viagem para a capital Bósnia. Jantar e 
alojamento no Hotel Courtyard By Marriott 
Sarajevo 4*, ou similar.

7º Dia - SARAJEVO 
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para 
visita desta cidade em que a 28 de junho de 
1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro 
Francisco Ferdinando e a sua mulher foram 
assassinados, acontecimento que serviu de 
pretexto para o começo das hostilidades 
na Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, a 6 

1º Dia - LISBOA / 
ZAGREB

Comparência no ae-
roporto de Lisboa, e 

pelas 06h15, partida 
em voo Lufthansa com 

destino a Frankfurt. 
Chegada pelas 09h05, e 

pelas 10h05 continuação 
até Zagreb. Chegada pelas 

12h55.
Transporte ao centro da ci-

dade, e almoço em restauran-
te. Visita pedonal a Zagreb. 

Destaque para a Catedral de 
São Estevão; a Igreja de São 

Marcos; o Convento de Santa 
Clara, sede do museu da cidade. 

Passeio pela “Ferradura verde” 
onde no século XIX nasceram par-

ques e edifícios de grande riqueza 
arquitetónica: o pavilhão de Arte; o 

Teatro Nacional Croata; o Museu das 
Artes e Ofícios; o Museu Mimara; a Uni-

versidade e a “Fonte da vida” do escul-
tor universal Ivan Mestrovic. Destaque 

ainda para Catedral de Santo Estevão; a 
Torre do Canhão; as telhas coloridas da 
Igreja de São Marcos; a igreja jesuíta de Sta. 
Catarina; o Parlamento Croata e o Portão 
de Pedra, hoje local de devoção religiosa. 
Jantar e alojamento no Hotel Dubrovnik 4*, 
ou similar.

2º Dia - ZAGREB / PARQUE NACIONAL 
DOS LAGOS PLITVICE /ZADAR 
Saída para o Parque Nacional dos Lagos 
Plitivice. Património da Unesco, é a 
maior atração croata. Com quase 300km 
quadrados, com 16 lagos interligados, água 
que muda de cor do azul fluorescente ao 
verde esmeralda, repleto de quedas de 
água, cascatas e lagos, com uma rica fauna 
e flora local. Almoço. Continuamos para 
Zadar, cidade cheia de atrações que vão de 
monumentos históricos e culturais, como 
a cidade medieval amuralhada, e de raras 
belezas naturais. Com uma localização 
privilegiada, aqui estão das mais belas praias 
do país e de todo o Adriático. É também 
conhecido por um belíssimo por-do-sol, 

Venha connosco fazer a travessia 
de países que pertenciam à anti-
ga Jugoslávia, com uma história 
e uma cultura amplamente re-
conhecidas como Património 
da Humanidade.

Viagem aos Balcãs



de abril de 1992 a cidade foi cercada pelos 
sérvios bósnios, noutro conflito. A guerrilha 
durou 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 seu 
centro. Dia dedicado a Sarajevo. Visitamos 
o centro histórico com a sua Praça; a 
Catedral Srca Isusova; a Catedral Ortodoxa; 
a Mesquita Gazi Husrev-bey; a Sinagoga 
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. Almoço durante as visitas e tempo 
livre para atividades de carácter particular.  

Regresso ao hotel ao final da tarde. Jantar 
e alojamento.

8º Dia - SARAJEVO / BELGRADO
Pequeno-almoço e continuação da viagem 
até a capital Sérvia. Almoço pelo caminho. 
Chegada à cidade de Belgrado, reconstruída 
mais de 40 vezes! 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. 
Paragem na Fortaleza Kalemegdan, com 
a estátua “’O Vencedor de Belgrado’’ e de 
onde teremos uma primeira visão desta 
maravilhosa cidade. Chegada ao Belgrade 
City Hotel 4* ou similar. Jantar e alojamento.

9º Dia - BELGRADO / LISBOA 
De manhã após o pequeno-almoço, 
continuamos com a visita ao Museu da 
História da Jugoslávia; a Praça da República 
com as belas fachadas do Teatro e Museu 
Nacional; as praças Central e Terazij; o 
Mausoléu de Tito; o Portão da Torre do 
Relógio e visita de Sveti Sava, a Catedral 
de São Sava, o maior templo ortodoxo da 
Europa e uma das 10 maiores igrejas do 
mundo.  Almoço em restaurante local. Saída 
para o aeroporto, e pelas 17h15 embarque 
em voo regular Lufthansa com destino a 
Munique. Chegada pelas 18h35, e pelas 
19h30 continuação até Lisboa. Chegada 
pelas 21h40.

FIM da VIAGEM.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Lisboa / Zagreb e Belgrado / 

Lisboa, ambos via Munique, na companhia aérea 
Lufthansa, em classe económica, com direito a 
uma peça de bagagem porão até 23 kg, com 
taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(204.13 € a 24 setembro – sempre sujeitos a con-
firmação, aquando da emissão dos bilhetes);

• Circuito em autocarro de turismo com ar condi-
cionado de acordo com o programa;

• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis de 4 
estrelas mencionados, ou similares;

• Taxas turísticas e de cidade;
• Pensão completa, desde o almoço do 1º dia, ao 

almoço do último (17 refeições – 9 almoços e 8 
jantares);

• Água mineral e café ou chá incluídos em todas 
as refeições;

• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel duran-
te toda a viagem;

• Guia local acompanhante durante todo o circuito
• Guias locais, de língua portuguesa ou castelhana, 

para todas as visitas mencionadas;
• Todas as entradas / visitas / tours, conforme 

programa: Parque Nacional dos Lagos Plitvice; 
Zadar – Igreja de S. Donato; Trogir – Catedral 
de S. Lourenço e Torre Kamerlengo; Split – Pa-
lácio de Diocleciano, Templo de Júpiter, Ruínas 
subterrâneas e Catedral; Dubrovnik – Palácio de 
Governador, Mosteiro Franciscano com a Far-
mácia e a Catedral; Teleférico; Cruzeiro (1h); Ko-
tor – Catedral de St. Tryphon; Mostar – Mesquita 
e Casa Turca; Sarajevo – Mesquita Gazi Husrev-
-bey e Túnel da Esperança; Belgrado – Fortaleza 
Kalemegdan, Catedral de São Sava e Museu da 
História da Jugoslávia;

• Áudio-guias para todas as visitas;
• Gratificações e guias e motorista;
• Livro e carteira de viagem;
• Seguro Travel Silver +  Proteção Covid Silver.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições (exceto água mineral e chá 

ou café);
• Bagageiros;
• Tudo o que não estiver mencionado como in-

cluído.
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