Croácia, Eslovénia e
Montenegro

JULHO 17
SETEMBRO 11

MARAVILHAS DO ADRIÁTICO
Memorável! 8 DIAS

DUBROVNIK - CROÁCIA

ZAGREB, PERAST, KOTOR, DUBROVNIK, SPLIT, TROGIR, OPATIJA, BLED
GRUTAS DE POSTOJNA, LJUBLJANA
PARQUE NATURAL DOS LAGOS DE PLITVICE (PATRIMÓNIO DA UNESCO)
1º DIA LISBOA / ZAGREB (visita) / DUBROVNIK
Em hora a indicar, comparência no aeroporto Humberto Delgado, para o
encontro com o nosso guia.
Formalidades e partida em voo regular com destino a ZAGREB. Chegada à
capital da Croácia e região natal do Marechal Tito, desembarque, seguido do
transporte ao bairro de Kaptol, onde se localiza a Catedral da cidade, famosa
em todo o mundo por ter sido dedicada a Assunção da Virgem a Santo Estevão e
São Ladislau. Visitamos o seu interior. Após a visita, percorremos a pé o bonito
centro histórico medieval “Gornji Grad”, conhecendo os bairros de Gradec e
Kaptol. Jantar em restaurante local, seguido do transporte ao aeroporto e
partida em avião com destino a DUBROVNICK. Chegada pelas 23h00,
desembarque, seguido de transporte a hotel * * * * Alojamento.

2º DIA MONTENEGRO (excursão de dia inteiro)
BAÍA DE KOTOR / PERAST

CATEDRAL DE ZAGREB - CROÁCIA

Após o pequeno-almoço, saída para o MONTENEGRO percorrendo a sinuosa
Costa da baía de Kotor, o fiorde mais meridional da Europa. Entre as altas
montanhas a baía, saída de uma paisagem escandinava, é um verdadeiro oásis de
vegetação mediterrânia. Em Perast, estrategicamente localizada em frente à
passagem mais estreita da baía do canal Verige, paragem para fotos, da belíssima
ilha de Gospa od Skrjela. Prosseguimos até Kotor, situada nos confins desta
formosa baía. Almoço. Visita a pé da cidade medieval fortificada de Kotor,
Património da UNESCO. Em hora a indicar, regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.

3º DIA DUBROVNIK (visita à "Pérola do Adriático")
Após o pequeno-almoço, visita a pé ao interior da cidade fortificada de
DUBROVNIK, a «pequena pérola do Adriático» e Património da UNESCO.
Praça da Fonte de Onofrio, Stradun, entrada no Mosteiro dos Franciscanos
que alberga a mais antiga farmácia da Croácia e na Catedral. Almoço em
restaurante no percurso, em direção a SPLIT, percorrendo a estrada panorâmica
ao longo da famosa “Costa da Dalmácia”, podendo observar algumas das suas
inúmeras ilhas. Cruzamos o Delta do Neretva até chegar a SPLIT, a segunda
cidade do país. Jantar e alojamento em hotel * * * *

BAÍA DE KOTOR - MONTENEGRO

DUBROVNIK - CROÁCIA

PARQUE NATURAL DOS LAGOS DE PLITVICE (PATRIMÓNIO
DA UNESCO)
4º DIA SPLIT (visita) / TROGIR / PLITVICE
Pequeno-almoço, seguido da visita a pé do centro histórico integrado no célebre Palácio de Diocleciano do século III, património da
UNESCO (visita ao seu interior). Entradas na Catedral de San Domnio. Tempo livre para desfrutar do Passeio Marítimo. Almoço em
restaurante local. Saída depois por TROGIR, cidade Património da UNESCO. Passeio orientado pelo nosso guia, admirando nesta pequena
cidade portuária para além do charme das suas ruelas a Catedral de São Lourenço a Câmara Municipal e no Passeio Marítimo e o Castelo do
Kamerlengo. Continuação para o interior do país até ao PARQUE NATURAL DE PLITVICE JEZERA onde chegamos ao hotel * * * Jantar e
alojamento.

5º DIA PLITVICE (visita ao Parque Natural dos Lagos de
Plitvice) / OPATIJA
Após o pequeno-almoço, visita com guia de natureza, do PARQUE NACIONAL
DOS LAGOS DE PLITVICE. Fundado em 1949 com uma área de 300km2, faz parte
do Património Mundial da UNESCO desde 1979. Visitamos no coração de uma
extensa floresta um conjunto de rara beleza composto ao todo por 16 fabulosos
lagos interligados por mais de 62 espectaculares cascatas e quedas de águas.
Travessia em barco de um dos lagos, caminhadas por trilhos e pontes pedestres e
percurso em trem eléctrico. O conjunto representa, um fenómeno único da
natureza de uma beleza excepcional. Almoço no percurso. Depois, regresso ao
litoral adriático percorrendo a "Costa de Kvarner" até OPATIJA. Tempo para
desfrutar do ambiente de luxo e requinte desta famosa estância turística da época
do Império Austro-Húngaro.
Jantar e alojamento em hotel * * * *

6º DIA OPATIJA / POSTOJNA (visita às Grutas) / LJUBLJANA
Depois do pequeno almoço, deixamos definitivamente a Costa e partimos
para a ESLOVÉNIA. Formalidades de fronteira e continuação para POSTOJNA.
Visita às Grutas de Postojna, consideradas o maior complexo natural
subterrâneo do mundo, num percurso a realizar em comboio turístico e a pé.
Almoço. Partida depois para LJUBLJANA, a capital da Eslovénia e situada em
posição central do território nacional. Visita a pé ao centro medieval da cidade,
orientada pelo nosso guia. Percorremos as margens do rio, as praças, o
mercado e a ponte tripla do arquiteto e urbanista Joze Plecnik, o edifício
barroco da Catedral de São Nicolau, a Câmara Municipal e o notável
bairro Arte Nova. Jantar e alojamento em hotel * * * *

PLITVICE - CROÁCIA

7º DIA LJUBLJANA / BLED / ZAGREB
Após o pequeno almoço no hotel, partida para as belas paisagens alpinas do norte
da Eslovénia. BLED, famosa estância termal na época do Império Austro-Húngaro,
actualmente o mais importante centro turístico da Eslovénia. Tempo para desfrutar
das tranquilas margens do Lago Glaciar de Bled. Saída depois para RADOVLJICA,
harmoniosa localidade medieval declarada monumento cultural. Almoço
no percurso. Continuação para a CROÁCIA, formalidades e chegada a
ZAGREB, coração da vida política, económica e cultural do país. Jantar e
alojamento em hotel * * * *

POSTOJNA - ESLOVÉNIA

8º DIA ZAGREB / LISBOA
Manhã cedo o pequeno almoço, seguido do transporte ao aeroporto. Formalidades
de embarque e partida em voo regular com destino a Lisboa.

TUDO INCLUIDO CONFORME PROGRAMA
A viagem de avião voo regular em classe económica com direito a uma mala por
pessoa até 23kg de bagagem, guia acompanhante, guias locais, transferes e todo o
circuito em autopullman de turismo, estadia de 7 noites em hotéis 4*, todas
as refeições desde o jantar do 1º dia ao pequeno-almoço do 8º dia,
entradas em Dubrovnik no Mosteiro dos Franciscanos e Catedral, Palácio de
Diocleciano e Catedral em Split, Catedral de Santo Estevão em Zagreb, Grutas de
Postojna, Parque Nacional de Lagos de Plitvice, seguro de assistência em viagem, taxas
de aviação no valor de 102,00€, taxas hoteleiras e de turismo.
- Não inclui as bebidas às refeições.

BLED - ESLOVÉNIA

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO / TRIPLO

1.790€

SUPLEMENTO PARA QUARTO INDIVUAL

230€

É obrigatório cada cliente ter passaporte para a viagem

