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Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 50 
Por temporada alta .................................................................................................. 90 
Por temporada extra .............................................................................................. 175 

Por troca de hotel em Dubrovnik em quarto duplo em quarto indiv. 
- Hotel 4* (Lacroma / Argosy / Uvala) 220 330 
- Hotel 5* (President / Ariston) 350 515 
(Nota: O regime destes hotéis será de alojamento com café de manhã, quarto standard) 

Preço voo Madri/Dubrovnik-Zagreb/Madri  
(sem taxas, aproximado e neto) desde ................................................................. 290 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 6 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.125 

Suplemento quarto individual ....................................................................... 430

Cód. 04506ER

Croácia Imperial 
+ Medjugorje

PARÓQUIA DA VIRGEM MARIA - MEDJUGORJE (BOSNIA)

lengo no porto, e a Catedral de São 
Lourenço, no centro. Continuação da 
viagem para Split, cidade incluída na 
lista do Patrimônio Mundial da UNES-
CO. Chegada e alojamento no hotel. 

Dia 4º Split/Medjugorje/Mostar  
• Quarta-Feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã, realizaremos a visita 
panorâmica a pé da segunda cidade 
mais importante do país, Split. O cen-
tro antigo é encantador, onde se des-
taca o Palácio do famoso imperador 
romano Diocleciano, o Templo de 
Júpiter, o Peristilo e a Catedral. Con-
tinuação da viagem através de cida-
des costeiras como Brela e Markars-
ka em direção até o país vizinho Bós-
nia- Herzegovina para chegarmos à 
cidade de Medjugorje, importante 
centro mariano de Peregrinações 
desde que em 1981 apareceu em sua 
colina a imagem da Virgem Maria 
com sua mensagem de paz aos ali 
presentes. Tempo livre para visitar seu 
centro com a Paróquia da Virgem 
Maria. Continuação da viagem para 
Mostar. Chegada e alojamento no 
hotel.  

Dia 5º Mostar/Ston/Dubrovnik  
• Quinta-Feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã realizaremos a visita 
panorâmica da cidade de Mostar 
que durante o Império Otomano foi 
centro comercial e onde hoje pode-
mos descobrir traços visíveis deste 
império visitando o antigo bazar, a 
mesquita, bem como sua famosa 
ponte de pedra, que foi reconstruída 
com a ajuda dos militares das forças 
espanholas sob o comando da OTAN. 

Continuação da viagem para Neum 
onde faremos uma parada para o 
almoço. Saída para a Croácia para 
chegar a Ston, cidade medieval que 
conta com sua grande muralha. 
Tempo livre. À tarde, iremos para a 
cidade mais bonita chamada "Pérola 
do Adriático" Dubrovnik. Chegada e 
alojamento no hotel. 

Dia 6º Dubrovnik  
• Sexta-Feira • Café da manhã +jantar.  

Pela manhã, realizaremos a visita 
panorâmica a pé da cidade antiga 
de Dubrovnik, as margens das águas 
cristalinas do Mar Adriático, onde 
veremos as mais importantes peças 
da arte medieval: A Fonte Onofre, 
que fica situada no centro da praça 
que veremos logo após cruzarmos a 
Porta de Pile, os monastérios dos 
Franciscanos e Dominicanos, os Palá-
cios de Sponza e o do Reitor, e a 
catedral barroca de Dubrovnik. 
Tempo livre para desfrutar, passear e 
explorar esta cidade fortificada que 
nos transporta de volta ao tempo. 
Regresso ao hotel por conta dos Srs. 
Clientes. Alojamento no hotel.  

Dia 7º Dubrovnik  
• Sábado • Café da manhã +jantar.  

Dia livre Possibilidade de realizar 
algumas excursões opcionais como: 
Ilha de Korcula, Montenegro, Ilha 
Elaphite, etc. Alojamento no hotel.  

Dia 8º Dubrovnik  
• Domingo • Café da manhã.  

Na hora indicada se realizará o trasla-
do ao aeroporto.

Dia 1º Zagreb  
• Domingo • Jantar.  
Chegada a Zagreb. Assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Aloja-
mento.  

Dia 2º Zagreb/Karlovac/ Otocac 
(área de Plitvice)  
• Segunda-Feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.  
Na parte da manhã, realizaremos a 
visita panorâmica de Zagreb, a 
maior cidade do país e capital da 
República da Croácia. Cresceu a par-
tir de duas cidades gêmeas, Gradec, 
(que foi fortificada contra os ataques 
dos tártaros no século XIII, e onde 
ainda existem algumas de suas 
muralhas e pórticos medievais. Têm 
várias igrejas, palácios góticos e 
barrocos muito bonitos) e Kaptol 
(onde se destacam os capitéis da 
catedral, decoradas com complicados 
filigranas, e o Palácio Episcopal). Os 
edifícios pintados em tons pastel de 
Gradec e Kaptol contrastam com a 
pedra cinzenta do centro radial da 
cidade de Zagreb. Saída em direção 
até a cidade de Karlovac onde reali-
zaremos uma parada para o almoço. 
Karlovac é um núcleo urbano rodea-
do por 4 rios diferentes. Pela tarde 
continuaremos a viagem até o 
impressionante Parque Nacional dos 
lagos de Plitvice, uma das mais belas 
criações naturais do mundo que foi 
declarado Patrimônio Natural pela 
UNESCO em 1979, situado no cora-
ção da Croácia e com uma extensão 
de uns 30.000 hectares. Chegada e 
começo da visita, na qual desfrutare-
mos da beleza tranquila de seus 
lagos e cachoeiras, um espetáculo 
inesquecível. Alojamento no hotel.  

Dia 3º Otocac (área de Plitvice)/ 
Plitvice/Zadar/Trogir/Split  
• Terça-Feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã sairemos pela costa do 
Adriático até Zadar. Chegada. Visita 
panorâmica da cidade, situada em 
um promontório que domina o 
Adriático: a Igreja de São Donato 
com aspecto de castelo e planta cir-
cular (século IX), o Fórum Romano e 
o curioso “Órgão do mar”. Na parte 
da tarde continuação a Trogir. Che-
gada e breve visita panorâmica 
desta cidade medieval, a joia da 
Costa Dálmata, com monumentos 
como o magnífico castelo de Kamer-
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Inclui VISITAS de MOSTAR 
e MEDJUGORJE

Medjugorje

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Zagreb: International 4* 
- Otocac (área de Plitvice): Parc Ototac 4* 
- Split: Art 4* / President 4* - Mostar: Mostar 4* 
- Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* 

- Dubrovnik (com suplemento, ver quadro de preços): 
Hotéis 4*: Lacroma / Argosy / Uvala 
Hotéis 5*: President / Ariston

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 

Abril: 14, 21 e 28 - Maio: 12 e 26 - Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 
Julho: 7, 14, 21e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 
Setembro: 1, 8, 15 e 22 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas e Condições: 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A ordem dos serviços poderá ser modificada sem aviso prévio 
por motivos técnicos e/ou de ocupação hoteleira, podendo 
dar-se o caso de pernoitar em cidades distintas as previstas, 
respeitando sempre o conteúdo do programa. 
- Não se incluem entradas, que serão pagas em destino (custo 
aprox. 66€). 
- Os quartos triplos são normalmente quartos duplos com cama 
de casal mais uma cama extra. 
- A Bósnia é outro país. Por favor, verifique se há possíveis vistos.

TROGIR

HOTÉIS 
4*/3*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
11 REFEIÇÕES e 9 VISITAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.125€ 
1.293USD

desde

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

Este Programa Inclui: 
- 7 noites nos hotéis previstos (ou similares), em quarto standard 
com banheira e/ou ducha.  
- Regime alimentar segundo indicado no programa (7 cafés da 
manhã, 4 almoços e 7 jantares, sem bebidas). 
- Percurso em ônibus com ar condicionado e visitas indicadas no 
itinerário (sem entradas) com guia local de língua espanhola.  
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Entradas, maleteiros, bebidas, gorjetas, etc. 
- Almoços em Dubrovnik.


