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Croácia Fabulosa 
de Dubrovnik
8 dias incluindo Dubrovnik, Ston, Korčula, Split, Trogir, Pakovo Selo, Zadar, 

Parque Nacional Plitvice e Zagreb

Guia de acompanhamento bilíngue espanhol/português

zadarkorčula

dubrovnik

Dia 1, Sexta-feira, Chegada a Dubrovnik
Chegada ao aeroporto de Dubrovnik e transfer para o hotel. Jantar e 
alojamento.

Dia 2, Sábado, em Dubrovnik
Pequeno-almoço. Visita panorâmica de Dubrovnik. Seguiremos 
até a Porta de Pile, uma das portas de entrada do centro histórico. 
Passando por esta porta entramos nesta cidade murada especial, que 
está incluída na lista do Património Mundial da UNESCO. Visitaremos 
o Palácio do Reitor, a Catedral, o Mosteiro Franciscano e a Farmácia, 
que é a segunda mais antiga da Europa e a mais antiga ainda em 
funcionamento. Após a visita, teremos toda a tarde livre. Podemos 
aproveitar esse tempo para almoçar em um restaurante bom, talvez 
dar uma volta pelas muralhas, andar pelas ruas da cidade ou fazer 
um passeio de barco. No final do dia, jantaremos e pernoitaremos no 
hotel.

Dia 3, Domingo, a Ston e Korčula
Pequeno-almoço. Partida para Ston, construído no século XV e 
cercado por um muro de pedra de 5,5 quilómetros, o segundo mais 
longo do mundo. Vamos almoçar em um restaurante local e depois 
desfrutar de algum tempo livre antes de continuar para a ilha de 
Korčula. Esta cidade, conhecida como a pequena Dubrovnik, é uma 
joia escondida do Mar Adriático. Ao chegar, visitaremos a cidade 
com o nosso guia local. Segundo a lenda, o famoso explorador 
Marco Polo nasceu aqui. Após a visita, jantar e alojamento.

Dia 4, Segunda-feira, a Split
Pequeno-almoço. Manhã livre em Korčula antes de partir para Split. 
No caminho faremos uma parada em Neum onde teremos tempo 
livre para almoçar. Ao chegar a Split, visitaremos esta fascinante 
cidade com o nosso guia local, a cidade que também está incluída 
na lista do Património Mundial da UNESCO. No meio da paisagem 
urbana encontra-se o palácio construído pelo imperador Diocleciano 
no século IV. Além de toda a história que viveu este palácio, foi 
filmada aqui a quinta temporada da popular série Game of Thrones. 
Visitaremos os porões do Palácio, o Peristilo, a Catedral e o Templo de 
Júpiter. Jantar e alojamento no hotel.

Dia 5, Terça-feira, a Trogir e Zadar
Pequeno-almoço. Partida para Zadar, mas antes visitaremos a 
cidade de Trogir, pequena cidade medieval incluída na lista do 
Património Mundial da UNESCO. Seguiremos para a aldeia Pakovo, 
onde vamos ver como se vivia em outros tempos. Aprenderemos 
sobre a preparação do presunto dálmata, um dos símbolos da região 
e teremos uma degustação de vinhos e deste presunto dálmata 
especial. A seguir espera-nos um típico almoço saboroso e depois 
continuaremos para Zadar onde faremos a nossa visita guiada. Além 
por belo pôr de sol, esta cidade é conhecida pelo magnífico passeio 
marítimo, o Órgão do Mar, a Saudação ao Sol, o presunto dálmata e 
o licor “Maraschino”. Com o nosso guia vamos ver o rico patrimônio 
da cidade: Fórum Romano, Igreja de São Donato, Catedral de Santa 
Anastácia (chamada Stosija), a rua Kalelarga e as muralhas. Jantar e 
alojamento.
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2019 TOUR CFB PREÇOS

INICIO: FIM: POR PESSOA EM DOBLE

10-mai. 17-mai. 1.110 €

24-mai. 31-mai. 1.110 €

07-jun. 14-jun. 1.190 €

21-jun. 28-jun. 1.250 €

06-set. 13-set. 1.250 €

20-set. 27-set. 1.250 €

04-out. 11-out. 1.110 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL GERAL NETO 300 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL NETO 
21 JUN, 06 SET, 20 SET 350 €

O tour inclui:
 z Deslocamento após a chegada, do aeroporto para o hotel 

em Dubrovnik e, antes da partida, do hotel para o aeroporto 
de Zagreb (apenas no primeiro e no último dia do passeio).

 z Autocarro com ar acondicionado durante o passeio.
 z Guia de acompanhamento bilíngue espanhol/português 

durante todo o passeio.
 z Alojamento em hotéis de categoria 4 *: 6 x meia-pensão 

(bebidas não incluídas), 1 x acomodação com pequeno-
almoço.

 z 3 almoços (bebidas não incluídas) em restaurantes locais em 
Ston, Pakovo Selo e Rastoke.

 z Bagageiros nos hotéis.

Visitas incluídas:
 z 5 visitas de cidades com guias locais em: Dubrovnik, Zadar, 

Split, Korčula, Zagreb.
 z Entradas: Aldeia Rastoke; Parque Nacional de Plitvice; Split 

- o Palácio de Diocleciano, a Catedral e o Templo de Júpiter; 
Korčula - a Catedral; Dubrovnik - o Palácio do Reitor e o 
Mosteiro dos Franciscanos.

Hotéis:
 z Zagreb: Panorama 4* ou semelhante
 z Zadar: Kolovare 4* ou semelhante
 z Split: Art 4* ou semelhante
 z Dubrovnik: Lero 4* ou semelhante
 z Korčula: Liburna 4*/ Marko Polo 4* ou semelhante

Dia 6, Quarta-feira, aos Lagos de Plitvice e Zagreb
Pequeno-almoço. Partida para os lagos de Plitvice. Ao chegar, 
visitaremos este parque nacional, que é um dos símbolos da Croácia e 
está incluído na lista do Património Mundial da UNESCO, Património 
Natural da Humanidade. Esta beleza natural é uma das joias da 
Croácia. Através deste imenso parque estendem-se dezasseis lagos, 
pequenos e grandes, unidos por noventa e duas cascatas. Faremos 
um passeio a pé e outro de barco no Lago Kozjak. Poderemos apreciar 
as águas cristalinas e ver os diferentes tipos de flora e fauna. Após 
a visita, teremos almoço em uma aldeia vizinha chamada Rastoke. 
Jantar e alojamento no hotel.

Dia 7, Quinta-feira, em Zagreb
Pequeno-almoço. Visita guiada de Zagreb. Conheceremos esta 
belíssima pequena capital europeia dando uma primeira visão 
panorâmica do autocarro. Entre as atrações que veremos estão: o 
Dolac, mercado ao ar livre, e o maravilhoso cemitério Mirogoj, que 
poderia muito bem ser uma galeria de arte. Passaremos pela parte 
histórica da cidade, chamada Cidade Alta, o centro medieval com a 
Igreja de São Marcos, a Catedral e assim chamada Porta da Pedra, que 
hoje é um centro de devoção cristã, já que aí se encontra a imagem 
da Virgem Maria da Porta de Pedra, Santa Padroeira de Zagreb, que 
milagrosamente sobreviveu ao grande incêndio da cidade em 1731. 
Também conheceremos a praça central de Zagreb, chamada “Trg 
bana Josipa Jelacica” em homenagem ao regente Josip Jelacic, que é 
o ponto de encontro mais popular da cidade. Após a visita, teremos 
tempo livre para almoçar e desfrutar desta maravilhosa cidade. 
Alojamento no hotel.

Dia 8, sexta-feira, Saída de Zagreb
Pequeno-almoço e transfer para o aeroporto de Zagreb. Esperamos 
que tenham gostado muito e que tenham um retorno feliz a suas 
casas.
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