Grande Tour dos Bálcãs

A partir de 2.200€

15 Dias

Visitando: Zagreb / Ljubljana / Plitvice / Zadar / Split / Dubrovnik / Kotor / Podgorica / Tirana / Ohrid / Skopje / Nis /
Belgrado / Sarajevo / Medjugorje / Mostar

10-16

8-12

Saídas 2020
A ZAGREB: DOMINGOS
2020
Maio

03, 17, 31

Agosto

02, 09, 16, 23

Junho

07, 14, 21, 28

Setembro

06, 20

Julho

05, 12, 19, 26

Dia 1º (Dom): Zagreb
Chegada ao aeroporto de Zagreb e traslado ao
hotel. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 2º (Seg): Zagreb / Liubliana / Postojna / Zagreb
Café da manhã. Saída até o estado vizinho de
Eslovênia e chegada a Ljubljana. Visita de Ljubjiana com guia local, durante a qual veremos: o
casco antigo, a prefeitura, a fonte de Robba, as
três pontes, a universidade e o centro cultura.
Saída até Postojna (Almoço incluído na opção
pensão completa). A bordo de um pequeno
trem veremos as cavernas com suas maravilhosas formações de estalactites e estalagmites.
NOVIDADE: Jantar folclórico em Zagreb. Acomodação em Zagreb.
Dia 3º (Ter): Zagreb / Plitvice / Zadar
Café da manhã. Visita panorâmica da capital da
Croácia com guia local. Zagreb tem varias igrejas e palácios góticos e barrocos muito belos,
entre os que destacam a Catedral de São Estevam, a igreja de São Marcos, o convento de
Santa Clara, sede do Museu da cidade. Saída até
Plitvice, onde chegaremos depois do meio dia
(Almoço incluindo na opção pensão completa).
Tarde dedicada a visita do Parque Nacional cujo
dezesseis lagos estão comunicados por 92 cataratas e cascatas. Passeio pelas trilhas que ficam
as bordas dos lagos e cascatas. Regresso até a
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saída do parque. Jantar e acomodação na região
de Zadar.
Dia 4º (Qua): Zadar / Split / Dubrovnik
Café da manhã. Saída até Split. Visita de Split, a
capital da Dalmácia, com guia local incluindo a entrada ao sótão do Palácio de Diocleciano. (Almoço
incluído na opção Pensão Completa). Tempo livre
em Split. Pela tarde continuação à Dubrovnik. Jantar e acomodação na região de Dubrovnik.
Dia 5º (Qui): Dubrovnik
Café da manhã. Visita da cidade de Dubrovnik,
a “Pérola do Adriático”, também declarada pela
UNESCO como Patrimônio da Humanidade,
incluindo: a catedral, o Palácio Knezev Dvor,
a farmácia mais antiga do mundo do Mosteiro
franciscano. Almoço. Restante do dia livre para
subir as muralhas que rodeiam a cidade (entrada não incluída) e para passear pela cidade
de Dubrovnik. Jantar e acomodação na região
de Dubrovnik.
Dia 6º (Sex): Dubrovnik / Kotor / Podgorica
Café da manhã. Partida para Herzeg Novi e
continuação em direção à baía de Kotor, um
desfiladeiro de grande beleza natural também
conhecida como “Fiorde mais meridional da
Europa”. Chegar a Perast, uma vila de pescadores onde pegaremos um barco para chegar à

pequena ilhota “Gospa od Škrpjela“ onde encontramos uma igreja. Após a parada nesta ilha,
continuação para a cidade de Kotor e visita ao
centro histórico com guia local. Continuação de
ônibus para a cidade medieval Budva. Almoço
e tempo livre no antigo centro de Budva, que
foi destruído totalmente no terremoto de 1979
e reconstruído nos anos 80. Continuação em
direção a Podgorica Jantar e acomodação em
Podgorica.
Dia 7º (Sáb): Podgorica / Tirana
Café da manhã. Saída para a Albânia através do
Lago Skhodra. Chegada em Tirana e almoço.
Em seguida, visita com guia local da capital de
Albânia. Veremos entre outras coisas a Praça
Skenderbey, Mesquita Ethem Bey (entrada NÂO
incluída) e o Museu Nacional (entrada incluída),
que abriga peças arqueológicas. Jantar e hospedagem na região de Tirana.
Dia 8º (Dom): Tirana / Ohrid
Café da manhã. Saída para a Macedônia em direção à cidade de Ohrid. Almoço. Visita guiada
desta bela cidade no lago com o mesmo nome
e qualificado pelo UNESCO como Patrimônio
Cultural da Humanidade. Entraremos na catedral
de Santa Sofia (Sec. XI), o monumento mais impressionante deste país. Resto da tarde livre para
desfrutar do lago Ohrid ou da cidade. Jantar e
acomodação na região de Ohrid.

Dia 9º (Seg): Ohrid / Skopje
Café da manhã, saída para Skopje, a Capital da
Macedônia. Almoço. Visita com guia local desta
cidade famosa por sua Igreja de São Salvador
com seus ícones esculpidos em madeira noz,
a ponte de pedra, o antigo bazar e a fortaleza
Kale (entrada incluída). Jantar e acomodação na
região de Skopje.
Dia 10º (Ter): Skopje / Nis / Belgrado
Café da manhã. Seguimos para a Sérvia passando pela cidade de Nis, localizada nas margens do rio Nisava e local de nascimento do
imperador Constantino, o Grande, que parou
a perseguição dos cristãos e legalizou o cristianismo no Império Romano. Também é conhecido por ter fundado a cidade de Bizâncio (hoje
Istambull, Turquia) chamando-a “Nova Roma” ou
Constantinopla. Tempo livre para passear pela
cidade. Almoço. Pela tarde continuação para
Belgrado. Jantar e acomodação.
Dia 11º (Qua): Belgrado
Café da manha. Pela manhã visita com guia
local da capital da Sérvia, uma cidade boêmia
com atividade quase 24 horas por dia. Visitaremos seu centro histórico com o Palácio Real, o
Parlamento, Praça da República, o Teatro Nacional, a Fortaleza de Kalemegdan, na confluência
do Danúbio e Sava, a Igreja Ortodoxa (entrada
incluído) etc. Almoço. Resto da tarde livre para
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Mostar

desfrutar de suas lojas, restaurantes e lugares de
festa. Jantar e acomodação.
Dia 12º (Qui): Belgrado/Sarajevo
Café da manha. Pela manhã, partida para Sarajevo com almoço a caminho. Na chegada, visita
com guia local onde conhecerá o centro de uma
cidade Fascinante, verdadeira mistura de civilizações. A cidade curou suas feridas com uma
energia excepcional. Passaremos pelo coração
turco da cidade e, ao lado dela, descobrirá o
Bairro austro-húngaro, seus passos também os
levarão aos locais de culto de judeus e católicos.
Monumentos únicos, como a Grande Biblioteca
Nacional, que é fascinante. Jantar e acomodação
na região de Sarajevo.
Dia 13º (Sex): Sarajevo/ Medjugore /
Mostar
Após o café da manhã, continuaremos a desfrutar da Bósnia. Parada em Medjugorje, um conhecido local de peregrinação Continuação para
a cidade de Mostar. Almoço. Visita guiada da cidade, que está situado entre duas culturas: Leste

e Oeste. Vamos deliciar-se com os seus becos,
mercados e a Ponte Velha (Stari Most), que foi
destruída durante a guerra em 1993 e mais tarde
foi reconstruído por UNESCO. Jantar e acomodação na região de Mostar.
Dia 14º (Sab): Mostar / Zadar / Zagreb
Café da manhã. Saída para Zadar. Chegada e em
seguida city tour com guia local. A cidade foi o
centro administrativo da Dalmácia Bizantina no
século 18, ele alcançou fama em toda a Europa
pelo famoso licor que produziu; Maraschino, servido em todas as mesas de os reis, czares e chefes de estado da época. Almoço e continuação
para Zagreb. Jantar e Alojamento em Zagreb.
Dia 15º (Dom): Zagreb
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.

Zagreb 2+1

CROACIA

SERBIA

2 Belgrado

BOSNIA

Zadar 1

1 Sarajevo
1 Mostar

MONTENEGRO
Dubrovnik 2
Podgorica 1

1 Skopje

ALBANIA

MACEDONIA

Ohrid 1
Tirana 1

SI

O Tour Inclui

• Traslados de chegada e saída (aeroporto/hotel/aeroporto)
• Acomodação com café da manhã Buffet nos hotéis
• Um total de 13 almoços (menus turísticos com 3 pratos, bebidas não incluídas) e 14 jantares
(menus turísticos de 3 pratos ou buffet, bebidas não incluídas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante em espanhol em todo itinerário.
• Visitas com guias locais em espanhol em Zagreb, Ljubjana, Zadas, Split, Dubrovink, Kotor, Tirana,
Ohrid, Skopje, Belgrado, Sarajevo e Mostar.
• Excursões e visitas segundo itinerário.
• Entradas: Postojna: As cavernas // Split: sótão do palácio Diocleziano // Dubrovnik: Catedral e farmácia antiga // Montenegro: barco as ilhas de Maria, igreja “Gospa od Skrpjela”, entrada a Kotor
// Tirana: museu nacional // Ohrid: Catedral S. Sofia // Skopje: Fortaleza Kale // Belgrado: Igreja
ortodoxa St Sava // Mostar: Casa muçulmana e mesquita // Lagos de Plitvice.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
Hotéis previstos ou similares
Cidade

NOTAS IMPORTANTES
• Não podemos garantir os tempos de espera necessários para atravessar as fronteiras entre os diferentes Países.
Dependendo da situação sócio política, os tempos de espera pode ser maior do que planejados, especialmente entre as fronteiras Croácia-Eslovénia, Croácia-Montenegro e Croácia-Bósnia. Lembrando que os fatores
envolvidos nos tempos de espera estão fora da nossa responsabilidade.
• O programa também pode ser realizado em sentido inverso por necessidade operacionais e a ordem das visitas
poderá sofrer alterações no destino, porem mantendo-se integro o programa.

Zagreb
Zadar/Sibenik
Dubrovnik
Podgorica
Tirana
Ohrid
Skopje
Belgrado
Sarajevo
Mostar

Cat. Primeira
International 4* / Admiral 4* / Panorama 4* / Phoenix 4*
Porto/Zadar 3* / Kolovare/Zadar 4* / Pinija/Petrcane 4* / Ilirija/Biograd 4*
Maestral Hotels 3* / Complejo Valamar 3* / Remisens Hotels Epidaurus/Albatros Cavtat 3*
Centre Ville 4* / Ramada 4* / Podgorica Hotel 4*
Oda 3* / Diplomat & Spa 4* / Doro City 4* / BW Ark 4* / Mondial 4*
Millenium Palace 4* / Belvedere 4* / Bellevue 4*
Duvet 4* / Russia 4* / Hotel Panoramika 4*
Design Hotel Mr. President 4* / Queens Astoria Hotel 4*
Hollywood 4* / Terme 4* / Hotel Walter 4* / Koncept Residence Hotels 4*
City Hotel 4* / Bevanda 4* / Bristol 4* / Mepas 4

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categoria

03/31 Mai

07/28 Jun

05 Jul/23 Ago

06/20 Set

Supl. Individual

Tour 15 dias:
Zagreb / Zagreb
Iti MD503

Categ. Primeira

2.200

2.370

2.410

2.370

615
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