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Grande tour do leste 
com Croácia express
18 dias incluindo Varsóvia, Cracóvia, Praga, Viena, 

Budapeste, Zagreb, Plitvice, Split e Dubrovnik

Dia 6, Domingo, em Praga
De manhã faremos um tour panoramico percorrendo os 
monumentos históricos mais interessantes, visitaremos o Castelo 
Real de Hradcany, com a Catedral de San Vitus, e passearemos pela 
famosa rua ‘Zlatá ulička’. Depois atravessaremos a ponte de Charles 
até o centro antigo de Praga para a visita à Prefeitura e ao famoso 
Relógio Astronômico. O restante do dia, tempo livre.

Dia 7, Segunda-feira, a Viena
De manhã saímos de Praga. Viajamos para o sul na direção de Viena, a 
capital austríaca. O resto do dia é livre.

Dia 8, Terça-feira, em Viena
Incluímos uma visita panorâmica de Viena com as vistas do belíssimo 
Palácio de Ho`urg, o Palácio de Belvedere, o Parque de atrações 
chamado Prater, os edifícios da ONU, e visita à Catedral de Santo 
Estevão. A tarde é livre.

Dia 9, Quarta-feira, a Budapeste
Sairemos para Hungria, chegando à sua capital ao meio-dia. Tempo 
para visitas opcionais, e o resto do dia livre.

Dia 1, Terça-feira, Chegada a Varsóvia
Chegada ao aeroporto e deslocamento até o hotel. Hospedagem em 
Varsovia.

Dia 2, Quarta-feira, em Varsóvia
De manhã, nossa visita panorâmica de Varsóvia inclui a cidade velha, 
a Praça do Castelo, o monumento de Chopin, o Túmulo do soldado 
desconhecido e o Jardim Saxão. Continuamos com a caminhada pela 
parte velha da cidade, até a catedral de St. John. O restante do dia, 
tempo livre para passear e descobrir a cidade.

Dia 3, Quinta-feira, a Cracóvia
Hoje nosso caminho nos leva a Cracóvia, uma das cidades mais 
antigas, grandes e importantes da Polônia.

Dia 4, Sexta-feira, em Cracóvia
A visita da cidade começa na colina Wawel, com o Palácio Real e sua 
Catedral. Desfrute do passeio pelo centro histórico, a galeria de telas 
renascentistas e a Igreja da Virgem Maria. O resto do dia será livre 
para atividades de caráter pessoal, ou excursão opcional a Auschwitz.

Dia 5, Sábado, a Praga
Depois do café da manhã, nossa viagem nos leva ao oeste, passando 
pelos campos poloneses até chegar a uma das cidades mais atraentes 
da Europa – Praga - com suas igrejas barrocas, lindos parques e 
muralhas. Hospedagem em Praga.

cracóvia

varsóvia
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Dia 10, Quinta-feira, em Budapeste
Nossa visita matinal inclui o Parlamento, o Palácio Real, a área 
da Colina do Castelo com o Bastão dos Pescadores, a Igreja da 
Coroação, a Praça do Herói e a Colina de Gellert. O resto do dia para 
exploração individual desta maravilhosa cidade.

Dia 11, Sexta-feira, a Zagreb
Etapa de grande beleza paisagística. Nesta manhã sairemos para a 
capital da Croácia: Zagreb. Chegada à tarde e alojamento no hotel. 
Resto do dia livre.

Dia 12, Sábado, em Zagreb
De manhã, a visita à capital da Croácia inclui um passeio pelo centro 
histórico “Gornji Grad”, com sua famosa Catedral do século XIII, a 
igreja de San Marcos e a Praça do Rei Tomislav.

Dia 13, Domingo, aos Lagos de Plitvice e Split
Depois do café da manhã, partiremos para o Parque Nacional de 
Plitvice, declarado Patrimônio Universal pela UNESCO. Entrada ao 
parque, onde admiraremos seus lagos e cataratas; passearemos por 
suas trilhas e apanharemos os barcos que atravessam as águas verdes 
destes lagos. Continuação até Split. Chegada e alojamento no hotel 
em Split.

Dia 14, Segunda-feira, em Split
Hoje viajamos 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, patroeiro de Split, e o templo de Júpiter. Resto 
do dia livre. Alojamento no hotel em Split.

Dia 15, Terça-feira, em Split
Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursões opcionais (a 
Hvar o Medjugorje).

Dia 16, Quarta-feira, a Dubrovnik
Sairemos de manhã seguindo a costa croata, com espetaculares 
paisagens de ilhas no mar. Chegada a Dubrovnik, a cidade conhecida 
como “A Pérola do Adriático”. Esta antiga cidade é patrimônio 
universal da UNESCO. Visitaremos o Palácio do Reitor e o Mosteiro 
Franciscano com a farmácia mais antiga do mundo.

Dia 17, Quinta-feira, em Dubrovnik
Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursões opcionais.

Dia 18, Sexta-feira, Saída de Dubrovnik
Deslocamento ao aeroporto para o seu vôo de retorno.

O tour inclui:
 y Serviço de guia acompanhante de língua espanhola
 y Alojamento em hotéis indicados no programa ou 

semelhantes; taxas de hotéis e de serviços
 y 17 cafés da manhãs
 y Deslocamentos em veículos luxuosos de diferentes 

tamanhos, com ar condicionado
 y Entradas mencionadas no itinerário
 y Carregadores de bagagem em hotéis (um volume por 

pessoa)
 y Deslocamento de chegada e saída

Visitas incluídas:
 y Varsóvia
 y Cracóvia (A Igreja da Virgem Maria)
 y Praga (O Castelo Real de Hradcany)
 y Viena (A Catedral de Santo Estevão)
 y Budapeste (O Bastão dos pescadores)
 y Zagreb (A Catedral)
 y Parque Nacional de Plitvice (entrada para o Parque)
 y Split (O Palácio de Diocleciano)
 y Dubrovnik (O Palácio do Reitor e o Mosteiro Franciscano)

Hotéis:
 y Varsóvia: Hotel Leonardo Royal Warsaw 4* ou semelhante
 y Cracóvia: Hotel Metropolis Design 4* ou semelhante
 y Praga: Hotel International Prague 4* ou semelhante
 y Viena: Mercure Grand Hotel Biedermeier Wien 4*/ Austria 

Trend Hotel Ananas 4* ou semelhante
 y Budapeste: Hotel Lions Garden 4* ou semelhante
 y Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* / Aristos 4* ou 

semelhante
 y Split: Hotel Atrium 5* / President Split 4* / Ora 4* ou 

semelhante
 y Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Croatia 5* 

(Cavtat – a 25 quilômetros da Dubrovnik) 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 de deslocamento privativo com chofer que 
fala lingua local/inglés sem guia acompanhante).

2019 TOUR S-300 PREÇOS

INICIO: FIM: POR PESSOA EM DOBLE

16-abr 3-mai 2.500 €

21-mai 7-jun 2.690 €

18-jun 5-jul 2.760 €

2-jul 19-jul 2.690 €

30-jul 16-ago 2.690 €

10-set 27-set 2.720 €

1-out 18-out 2.650 €

SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO 490 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 990 €


