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OHRID

Cód. 04700GR

Grande Tour dos 

Balcãs “A”
(Eslovénia/Croácia/Bosnia/Sérvia/Macedônia/Albânia)

Dia 1º Zagreb  
• Domingo • Jantar.  
Chegada a Zagreb e traslado ao 
hotel. Alojamento.  

Dia 2º Zagreb/Ljubljana  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.  
Pela manhã visita panorâmica de 
Zagreb, capital da República da Cro-
ácia e a maior cidade do país. Cres-
ceu de 2 cidades gêmeas, Gradec 
(que foi fortificada contra os ataques 
dos tártaros no século XIII e ainda 
existem algumas das suas muralhas e 
pórticos medievais. Tem várias igre-
jas, belos palácios góticos e barrocos) 
e Kaptol (onde se destacam os capi-
téis da Catedral, decorados com 
complicados filigramas e o palácio 
episcopal). Os edifícios pintados em 
tons pastéis de Gradec e Kaptol con-
trastam com a pedra cinzenta do 
radial centro da cidade de Zagreb. 
Partida para o país vizinho da Eslové-
nia, a cidade de Ljubljana onde rea-
lizaremos uma visita panorâmica da 
capital, centro cultural, político e 
económico do país. Na cidade seus 
belos e interessantes edifícios, igre-
jas, galerias de arte e museus ates-
tam sua importância ao longo da his-
tória. Alojamento no hotel.  

Dia 3º Ljubljana/Postojna/ 
Região de Zadar/Sibenik  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã sairemos para Postojna 
para visitar suas famosas grutas. 
Faremos um tour a bordo de um 
trenzinho para chegar ao centro da 
caverna onde podemos apreciar suas 
fantasmagóricas formações de esta-
lactites e estalagmites que nos mos-
tram um belo espetáculo. Continua-
ção para a costa. Chegada e visita 
panorâmica da cidade de Zadar, 
situada em um promontório que 
domina Adriático: a Igreja de São 
Donato, com aparência de castelo e 
planta circular (século IX). Jantar e 
alojamento na região de Zadar ou 
Sibenik.  

Dia 4º Zadar/Split/ 
Região de Dubrovnik  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para Split, segunda cidade do 

país e importante Porto de pesca. 
Realizaremos a visita panorâmica a 
pé de Split, o centro antigo tem 
muito charme, onde se destaca o 
famoso do Palácio de Diocleciano. 
Continuaremos a viagem para a cida-
de, conhecida como a "Pérola do 
Adriático", Dubrovnik. Chegada e 
alojamento no hotel. 

Dia 5º Região de Dubrovnik  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + 
 jantar 
De manhã, realizaremos a visita 
panorâmica a pé da cidade antiga, 
protegida pela fortaleza Revelin, do 
século XVI, situada a leste, e que é 
apenas para pedestres. Suas mural-
has duplas de 20 torres e bastiões 
rodeiam a catedral barroca e as 
requintadas igrejas, mosteiros, palá-
cios, fontes e casas de telhados ver-
melhos ou amarelos. Dubrovnik 
adquiriu riquezas fabulosas com o 
comércio durante a Idade Média e foi 
famosa por sua arte do século XV ao 
XVII. A antiga cidade de Dubrovnik 
tem entre as suas muitas atrações os 
seguintes monumentos: a Fonte de 
Onofre, os Mosteiros dos francisca-
nos e Dominicanos, os Palácios de 
Sponza e do Reitor, e a Catedral. 
Tempo livre. (Regresso para o hotel 
por conta dos Srs. Clientes). Aloja-
mento.  

Dia 6º Dubrovnik/Kotor/Podgorica  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para Herzeg Novi e continua-
ção para a Baía de Kotor, um fiorde 
de grande beleza natural. Chegada 
em Perast, uma vila de pescadores 
onde pegaremos um barco para che-
gar a pequena ilhota "Gospa od 
Skrpjela" com sua igreja. Depois da 
parada nessa ilha, continuação para 
a cidade de Kotor, onde teremos 
tempo livre para visitar o centro  
histórico. Continuação de ônibus 
para a cidade medieval de Budva. 
Almoço e tempo livre. Continuação a 
Podgorica. Jantar e alojamento em 
Podgorica.  

Dia 7º Podgorica/Tirana  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para a Albânia através do lago 

de Skhodra. Almoço. Chegada em 
Tirana, capital da Albânia e visita 
com guia local. Veremos entre outros 
a Praça Skenderbey, a mesquita 
Ethem Bey (entrada NÃO incluída), o 
Museu Nacional que abriga peças 
arqueológicas que contam a história 
deste país (entrada incluída), etc. Jan-
tar e alojamento na região de Tirana.  

Dia 8º Tirana/Ohrid  
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã saída para Macedônia 
em direção para a localidade de 
Ohrid. Chegada. Durante este dia, 
desfrutaremos da cidade balneária as 
margens do Lago Ohrid, classificada 
pela UNESCO como patrimônio cul-
tural do mundo, visitaremos a Igreja 
de Santa Sofia do século XI, o monu-
mento de maior impressão de Mace-
dónia. Tarde livre para atividades pes-
soais. Alojamento no hotel.  

Dia 9º Ohrid/Skopje  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar.  
De manhã nos dirigiremos para a 
cidade de Skopje, capital da Mace-
dônia, começaremos a visita pela 
cidade, incluindo a fortaleza de 
Kale, Igreja de São Salvador com 
seus ícones esculpidos em nogueira, 
a Ponte de pedra e o antigo bazar. 
Alojamento no hotel.  

Dia 10º Skopje/Nis/Belgrado  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
De manhã iremos para Sérvia através 
da cidade de Nis, localizada as mar-
gens do Rio Nisava, tempo livre onde 
se pode realizar um passeio pela rua 
onde se encontra o Teatro Nacional e 
o tribunal até a fortaleza de Cele, 
onde se encontra a torre de Cele 
construída pelos turcos com os crâ-
nios pertencentes aos guerreiros sér-
vios mortos durante a batalha de 
Cegar em 1809. À tarde depois do 
almoço, continuaremos para Belgra-
do. Chegada. Alojamento no hotel.  

Dia 11º Belgrado  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar.  
Pela manhã realizaremos a visita de 
Belgrado, capital da Sérvia, cidade 
Boêmia e com uma vida quase de 24 

Este Programa Inclui: 
- 14 noites nos hotéis previstos (ou similares) em quarto stan-

dard com banheira e/ou ducha. 
- Regime de pensão completa (14 cafés da manhã, 13 almoços 

e 14 jantares, sem bebidas).  
- Percurso em ônibus com ar condicionado e visitas indicadas no 

itinerário, com guia local de língua espanhola.   
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.  
- Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Zagreb: International 4* / Arcotel Allegra 4* / Panorama 4* 

Phoenix 4* / Puntijar 4* 
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* / 

Park Ljubljana 3* 
- Región de Zadar: Porto 3* / Kolovare 4* / Pinija 4* / Bolero 3* 
- Región de Dubrovnik: Epidaurus 3* Albatros 3* / 

Maestral Hotels 3*4*/ Babin Kuk Hotels 3*4* 
- Podgorica Centre Ville 4* / Ramada 4* 
- Tirana: Mondial 4* / Diplomat 4* 
- Ohrid: Millenium 4* / Belvedere 4* / Bellevue 4* 
- Skopje: Duvet 4* / Russia 4* 
- Belgrado: Design Mr. President 4* / Queens Astoria 4* 
- Sarajevo: Hollywood 4* / Terme 4* 
- Mostar: Bevanda 4* / Bristol 4* / City 4*

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 

Abril: 14 e 28 - Maio: 12 e 26 - Junho: 9 e 23 - Julho: 7 e 21 
Agosto: 4, 11 e 18 - Setembro: 1, 15 e 29 

Temporada Alta     Temporada Extra

CROÁCIA

SÉRVIA

ESLOVÉNIA

MACEDÔNIA

ALBÂNIA

MONTENEGRO

BOSNIA 
HERZEGOVINA

Hungria

Romênia

Grécia

Itália

Mar 

Adriâtico

Belgrado

●

●

Mostar

Sarajevo

Medjugorje

Kotor

Ohrid

Kruke

●

●

●

●

●
●

●

●

●

Dubrovnik ●

●

Split

Postojna

Tirana
Skopje

Nis

●

●

●

●

Plitvice

Ljubljana

Zadar

HOTÉIS 
4*/3*

Incluindo 14 CAFÉS DA MANHÃ, 
27 REFEIÇÕES e 14 VISITAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- A ordem dos serviços poderá ser modificada sem aviso prévio 

por motivos técnicos e/ou de ocupação hoteleira, podendo 
dar-se o pernoite em cidades distintas as previstas, respeitando 
sempre o conteúdo do programa. 

- Os quartos triplos constam normalmente de cama de casal + 
cama supletória. 

- Nos traslados aeroporto-hotel-aeroporto pode ocorrer demoras 
na espera de outros Clientes de diferentes voos. 

- O jantar do primeiro dia será servido aos Clientes com chega-
da ao hotel antes das 20.00 horas. 

- Este programa está sujeito a condições especiais de contrata-
ção, no caso de cancelamento se aplicará os seguintes gastos 
de cancelamento sobre reservas confirmadas: 

- Cancelamento com mais de 60 dias antes da data de saída  
10 % gastos; entre 59 e 30 dias antes 20 %; entre 29 e 21 
dias antes 30%; entre 20 e 8 dias antes 50%; com 7 ou 
menos dias 7 dias antes 100 %. 

 - Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
cancelamento e outros (desde 30 euros). Ver condições e mais 
detalhes na página 143.

Zagreb

✓ Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)

15 dias 
(14 noites de hotel) 

1.975€ 
2.271USD

desde

●
Podgorica

●Sibenik
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horas por dia, onde poderemos apre-

ciar suas lojas, restaurantes e lugares 

de festa; percorreremos seu centro 

histórico, Palácio Royal, Parlamento, 

Praça da República, Igreja Ortodoxa, 

Teatro Nacional, Fortaleza de Kale-

megdan confluência dos rios Danú-

bio e Sava, Igreja Ortodoxa etc. Tarde 

livre. Alojamento no hotel.  

Dia 12º Belgrado/Sarajevo  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço +  

jantar.  

De manhã partida para Sarajevo 

capital da Bósnia e Herzegovina, 

localizado nas margens do Rio Miljac-

ka, é o maior centro urbano do país, 

onde descobriremos uma cidade fas-

cinante, a verdadeira mescla da diver-

sidade étnica e religiosa. Atravessare-

mos pelo coração turco da cidade até 

o bairro Austro-húngaro e entre seus 

edifícios destacamos a Câmara Muni-

cipal, Mesquita Beg do século XVI, 

Catedral Católica, etc. Alojamento 

no hotel.  

Dia 13 Sarajevo/Medjugorje/ 
Mostar  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  

Pela manhã continuação da viagem 

para chegar à cidade de Medjugorje, 

importante centro Mariano de Pere-

grinação, desde que em 1981 apare-

ceu a imagem da Virgem Maria na 

colina com sua mensagem de paz 

para os que estavam presentes. 

Tempo livre. Saída para a cidade de 

Mostar que, durante o Império Oto-

mano foi centro comercial e que hoje 

podemos descobrir vestígios deste 

império, visitando o antigo bazar, 

assim como a sua famosa ponte de 

pedra, reconstruído com a colabora-

ção dos soldados das forças espan-

holas sob o mandato da OTAN. Alo-

jamento no hotel.  

Dia 14º Mostar/Plitvice/Zagreb  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar 

frio.  

De manhã saída para a Croácia, em 

direção ao deslumbrante Parque 

Nacional dos lagos de Plitvice, 

declarado Património Mundial pela 

UNESCO em 1979, localizado no 

coração da Croácia e com uma área 

de 30.000 hectares. Chegada e, à 

tarde começo da visita, na qual des-

frutaremos da beleza tranquila dos 

lagos e cachoeiras que nos mostrarão 

um espetáculo inesquecível. Conti-

nuação para Zagreb. Alojamento no 

hotel.  

Dia 15º Zagreb  
• Domingo • Café da manhã.  

Na hora indicada se realizará o trasla-

do ao aeroporto. 

FORTALEZA KALEMEGDAN - BELGRADO

CAVERNAS DE POSTOJNA

Suplementos 
Por temporada alta ................................................................................................ 155 
Por temporada extra .............................................................................................. 220 

Noite adicional em Zagreb: 
- Em quarto duplo .................................................................................................. 105 
- Em quarto individual............................................................................................ 150 

Traslado para noites adicionais (por trajeto, para 4 pessoas) ............................. 102 

Preço voo Madri/Zagreb/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde............. 260 
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 2 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.975 

Suplemento quarto individual ....................................................................... 550


