
048

 S-501

Gran tour 
dos Bálcãs
14 dias incluindo Liubliana, Bled, Postojna, Zagreb, Plitvice, Split, 

Dubrovnik, Medjugorje, Mostar, Sarajevo e Belgrado

Dia 1, Quarta-feira, de Veneza a Liubliana
Deslocamento do aeropuerto da Veneza ou Liubliana até o hotel em 
Liubliana. Hospedagem.

Dia 2, Quinta-feira, a Bled e Liubliana
De manhã, a visita à 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 encantadores do país. Bled, o maravilhoso 
vilarejo digno 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 belíssima 
natureza. À tarde viajaremos para Liubliana, bonita cidade do centro 
da Europa.

Dia 3, Sexta-feira, a Postojna e Zagreb
Etapa de grande beleza paisagística. Visitaremos as Cavernas de 
Postojna, com seus 20 quilometros de galerias. Depois sairemos 
rumo à capital da Croácia: Zagreb. Chegada à tarde e alojamento no 
hotel. Resto do dia livre.

Dia 4, 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 São Marcos e a Praça do Rei Tomislav.

Dia 5, Domingo, aos Lagos de Plitvice e Split
Após o café da manhã, partiremos rumo ao Parque Nacional de 
Plitvice, declarado Patrimônio Universal pela UNESCO. Entrada ao 
parque, onde admiraremos seus lagos e cascatas; passearemos por 
seus caminhos e apanharemos os barcos que surcam as águas verdes 
destes lagos. Continuação para Split. Chegada e alojamento no hotel 
em Split.

Dia 6, Segunda-feira, em Split
Visita à 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. Resto do dia livre. Alojamento no hotel em Split.

Dia 7, Terça-feira, em Split
Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursoes opcionais (a 
Hvar ou Medjugorje).
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Dia 8, Quarta-feira, a Dubrovnik
Sairemos de manhã seguindo a costa Croata com as espetaculares 
paisagens de ilhas no mar. Chegada a Dubrovnik, 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 9, Quinta-feira, em Dubrovnik
Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursões opcionais.

Dia 10, Sexta-feira, a Mostar e Medjugorje
Após o café da manhã, saída para Mostar. Visita do símbolo da cidade, 
“A Ponte Velha”, construída em pedra no século XVI. Continuamos a 
viagem a Medjugorje. Visita de Medjugorje, a cidade preferida pelos 
católicos desde que, em 1981, na colina próxima à cidade, a Virgem 
Maria apareceu e comunicou sua mensagem de paz às testemunhas. 
Alojamento no hotel em Medjugorje. * 
(*em certas ocasiões a noite será passada em Mostar)

Dia 11, Sábado, a Sarajevo
Depois do café da manhã, saída a Sarajevo. Chegada à capital da 
Bósnia e Herzegovina. A visita da cidade inclui o pitoresco bazar “Bas 
Carsija”; a Mesquita de Husref Beg e o túnel da Vida. Tarde livre para 
atividades pessoais.

Dia 12, Domingo, a Belgrado
Café da manhã no hotel. Hoje viajaremos à Sérvia e sua capital, 
a cidade de Belgrado. Belgrado é uma das cidades mais antigas 
da Europa, com uma história que se remonta a quase 7.000 anos, 
e também é conhecida por sua agitada vida noturna. Chegada em 
Belgrado e alojamento.

Dia 13, Segunda-feira, em Belgrado
De manhã visita de Belgrado. A visita a pé inclui a rua principal, 
Knez Mihajlova, e seu parque Kalemegdan. O resto do dia livre para 
aproveitar.

Dia 14, Terça-feira, Saída de Belgrado
Transfer ao aeroporto para seu vôo de retorno.

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

taxas de hotéis e de serviços
 w 13 cafés da manhã
 w Deslocamentos em veículos luxuosos de diferentes 

tamanhos, com ar condicionado
 w Entradas mencionadas no itinerário
 w Carregadores de bagagem em hotéis (uma mala por pessoa)
 w Deslocamentos de chegada e de saída

Visitas incluídas:
 w Liubliana
 w Postojna (As Cavernas)
 w Bled (passeio de barco e a igreja)
 w Zagreb (A Catedral)
 w Parque Nacional de Plitvice (entrada ao Parque)
 w Split (O Palácio de Diocleciano)
 w Dubrovnik (O Palácio do Reitor e o Mosteiro Franciscano)
 w Mostar (A casa turca)
 w Medjugorje (A igreja)
 w Sarajevo (O túnel da Vida)
 w Belgrado

Hotéis:
 w Liubliana: Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* / Radisson Blu Plaza 4* 

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

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

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

(Cavtat – a 25 quilômetros da Dubrovnik) ou semelhante
 w Medjugorje: Hotel Medjugorje & SPA 4* ou semelhante
 w Sarajevo: Hotel Radon Plaza 5* / Hotel Novotel 4* ou 

semelhante
 w Belgrado: Hotel Prag 4* ou semelhante

Sarajevo

Belgrado

Mostar
Medjugorje1

1

2

ESLOVÊNIA

Zagreb

Dubrovnik

Split

ITÁLIA

HUNGRIA

ÁUSTRIA

SÉRVIA

MONTENEGRO

CROÁCIA

3

BÓSNIA-
HERSEGÓVINA

REPÚBLICA TCHECA

ESLOVÁQUIAALEMANHA

ROMÊNIA
2

Liubliana
Bled

2

Postojna

Plitvice

2

2019 TOUR S-501 PREÇOS

INICIO: FIM: POR PESSOA EM DOBLE

27-mar 9-abr 2.010 €

24-abr 7-mai 2.010 €

8-mai 21-mai 2.220 €

22-mai 4-jun 2.220 €

29-mai 11-jun 2.250 €

12-jun 25-jun 2.250 €

26-jun 9-jul 2.250 €

10-jul 23-jul 2.260 €

24-jul 6-ago 2.260 €

7-ago 20-ago 2.260 €

21-ago 3-set 2.260 €

4-set 17-set 2.310 €

18-set 1-out 2.230 €

25-set 8-out 2.130 €

9-out 22-out 2.060 €

23-out 5-nov 2.060 €

SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO 325 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 795 €

*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).


