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 S-210

As Pérolas da Eslovênia, 
Bósnia e Croácia com 
Bavaria e Austria
16 dias incluindo Munich, Salzburgo, Hallsta7, Liubliana, 

Bled, Zagreb, Sarajevo, Mostar, Medjugorje, 

Dubrovnik, Split, Plitvice, Opatija e Portorož

Dia 1, Sexta-feira, Chegada a Munich
Deslocamento do aeroporto até o hotel. Alojamento no hotel.

Dia 2, Sábado, em Munich
De manhã faremos um tour panorámico de Munich, um doss 
destinos turísticos mais atractivos e populares da Alemanha. Alguns 
dos principais lugares de visita sao: Karlsplatz, Karlstor, Marienplatz e 
a Prefeitura. O restante do dia, tempo livre.

Dia 3, Domingo, a Hohenschwangau y Salzburgo
Após o café da manhã, viajaremos a Hohenschwangau para visitar um 
dos castelos mais visitados da Europa, o castelo Neuschwanstein. 
O rei Luis II construiu o castelo para poder distanciar-se da vida 
pública. O que no seu dia foi seu refugio agora es um lugar principal 
de atração para o público. A tarde seguimos para Salzburgo. Chegada 
e hospedagem.

Dia 4, Segunda-feira, em Salzburgo
Hoje faremos uma visita panorámica de Salzburgo, rodeada pelos 
Alpes, a cidade natal de Mozard está catalogada como Patrimonio 
da Humanidade pela UNESCO. Visitaremos também a casa natal de 
Mozart onde ainda se conservam os quartos no seu estado original. 
Tarde livre. Hospedagem.

Dia 5, Terça-feira, a Hallsta* e Liubliana
Após o café da manhã, viajaremos a Hallstaf, uma pequena aldeia 
Patrimonio da Humanidade desde 1997 que é considerado “A aldeia 
mais bonita na margem dum lago”. Depois viajaremos para Liubliana, 
a capital de Eslovenia. Chegada e alojamento.

D Dia 6, Quarta-feira, a Bled e Liubliana
De manhã, a visita da pequena capital da Eslovênia a pé (inclui a 
Catedral barroca, as “Três pontes” e a Praça “Mestni trg”). À tarde, saída 
para um dos lugares mais lindos do país: Bled, a lindíssima vila ‘digna 
de cartão postal’, junto a um lago e ao castelo medieval. Incluímos 
um passeio de barco pelo lago de Bled, visitando a pequena ilha e 
a igreja. Tempo livre para aproveitar a maravilhosa natureza. À tarde 
voltamos a Liubliana, charmosa cidade centro-europeia.

Dia 7, Quinta-feira, a Postojna e Zagreb
Depois do café da manhã, sairemos para Postojna, onde visitaremos 
as Cavernas de Postojna, com seus 20 quilômetros de galerias. A 
viagem continua até a capital da Croácia.
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Dia 8, Sexta-feira, em Zagreb
Café da manhã. A visita de Zagreb inclui o passeio pelo centro 
histórico “Gornji Grad”, com sua famosa Catedral do século XIII, 
a igreja de San Marcos e a Praça do Rei Tomislav. Tarde livre ou 
excursões opcionais.

Dia 9, Sábado, a Sarajevo
Após o café da manhã, saída para Sarajevo. À tarde, chegada à capital 
da Bósnia e Herzegovina.

Dia 10, Domingo, a Mostar e Medjugorje
A visita da cidade inclui o pitoresco bazar “Bas Carsija”; a Mesquita 
de Husref Beg (exterior) e O túnel da Vida.
Em seguida, saída para Mostar. Tempo livre para a visita do símbolo 
da cidade, “A Ponte Velha”, construída em pedra no século XVI. 
Continuamos a viagem a Medjugorje.

Dia 11, Segunda-feira, a Dubrovnik
De manhã, visita a Medjugorje, a cidade preferida pelos Católicos 
desde que, em 1981, na colina próxima à cidade, apareceu a Virgem 
Maria e comunicou sua mensagem de paz às testemunhas. À tarde, 
viagem a Dubrovnik, a cidade conhecida como “A Pérola do Adriático”. 
A antiga cidade é patrimônio universal da UNESCO. Visitaremos o 
Palácio do Reitor e o Mosteiro Franciscano, com a farmácia mais 
antiga do mundo.

Dia 12, Terça-feira, em Dubrovnik
Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursões opcionais.

Dia 13, Quarta-feira, a Split
Depois do café da manhã, viagem a Split. À tarde, visita da cidade 
que também forma parte do patrimônio universal da UNESCO, com 
seu Palácio Diocleciano, fechado no século III e reformado na Idade 
Média, a Catedral de San Duje, patrono de Split, e o templo de Júpiter.

Dia 14, Quinta-feira, a Plitvice e Opatija
Depois do café da manhã, partiremos ao Parque Nacional de 
Plitvice, declarado Parque Nacional e catalogado Patrimônio 
Universal da UNESCO. Logo, continuaremos nossa viagem até Opatija.

Dia 15, Sexta-feira, a Portorož/Piran
Viagem a la costa eslovena e alojamento. Resto do dia livre. *
(*em certas ocasiões a noite será passada em Trieste)

Dia 16, Sábado, Saída de Portorož/Piran
Deslocamento ao aeroporto de Trieste ou Veneza ou Liubliana para o 
seu voo de retorno.

2019 TOUR S-210 PREÇOS

INICIO: FIM: POR PESSOA EM DOBLE

22-mar 6-abr 2.415 €

3-mai 18-mai 2.595 €

*17-mai 1-jun 2.595 €

31-mai 15-jun 2.640 €

*7-jun 22-jun 2.640 €

21-jun 6-jul 2.640 €

5-jul 20-jul 2.680 €

*19-jul 3-ago 2.680 €

2-ago 17-ago 2.680 €

16-ago 31-ago 2.750 €

*30-ago 14-set 2.710 €

6-set 21-set 2.710 €

*13-set 28-set 2.650 €

18-out 2-nov 2.460 €

SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO 385 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 830 €

*Saídas garantidas também em português nas datas marcadas começando 
em Liubliana.

O tour inclui:
 � Serviço de guia acompanhante de língua espanhola (*em 

português em datas marcadas começando em Liubliana)
 � Alojamento em hotéis indicados no programa ou 

semelhantes; taxas de hotéis e de serviços
 � 15 cafés da manhã
 � Deslocamentos em veículos luxuosos de diferentes 

tamanhos, com ar condicionado
 � Entradas mencionadas no itinerário
 � Carregadores de bagagem em hotéis (um volume por pessoa)
 � Deslocamentos de chegada e de saída

Visitas incluídas:
 � Munich
 � Hohenschwangau (Castelo de Neuschwanstein)
 � Salzburgo (Casa natal de Mozart)
 � Hallstaf
 � Liubliana
 � Bled (passeio de barco e a igreja)
 � Postojna (As Cavernas)
 � Zagreb (A Catedral)
 � Sarajevo (O túnel da Vida)
 � Medjugorje (A igreja)
 � Dubrovnik (O Palácio do Reitor e o Mosteiro Franciscano)
 � Split (O Palácio Diocleciano)
 � Parque Nacional de Plitvice (entrada para o Parque)

Hotéis:
 � Munich: Hotel Maritim 4* ou semelhante
 � Salzburgo: Hotel Austria Trend Europa 4* ou semelhante
 � Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* / Radisson Blu Plaza 4* 

ou semelhante
 � Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* / Aristos 4* ou 

semelhante
 � Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel Novotel 4* ou 

semelhante
 � Medjugorje: Hotel Medjugorje & SPA 4* ou semelhante
 � Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Croatia 5* 

(Cavtat – a 25 quilômetros da Dubrovnik) ou semelhante
 � Split: Hotel Atrium 5* / President Split 4* / Ora 4* ou 

semelhante
 � Opatija: Hotel Astoria 4*/ Bristol 4* ou semelhante
 � Portorož: Hotel Piran 4* / Histrion 4* ou semelhante
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*Em função do número de participantes, este circuito será 
organizado como Hosted Tour (os deslocamentos entre as 
cidades serão feitos com transporte privativo com chofer que 
fala lingua local/inglés, sem guia acompanhante).
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