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A-304

Circuito Balcãs e
Cruzeiro pelo Adriático
15 dias incluindo Croácia, Montenegro, Albânia e Macedónia
BARCO PRINCESS ALOHA - CATEGORIA SUPERIOR

Saídas garantidas 2020 com guia em inglês e espanhol

m/s princess aloha

Na sua chegada, translado ao hotel. Jantar e alojamento.

século XII considerado entre as melhores obtenções da arte bizantina
dessa época. Jantar e alojamento em Skopje.

Día 2, Segunda-feira, a Budva, Shkodra e Tirana

Día 6, Sexta-feira, a Kolašin

Pequeno-almoço. Visita da cidade de Dubrovnik, incluída na
lista de Património Mundial da UNESCO. Visitaremos o Mosteiro
Franciscano com a terceira mais antiga farmácia da Europa, o
Palácio do Reitor e a Catedral. Saída em d ireção a Tirana via Budva,
atravessando a fronteira da Albânia em Shkodra, a qual era uma vez
capital do Reino ilírico (século III A.C.). Jantar e alojamento em Tirana.

Pequeno-almoço. Saída até Kolašin via Peć e Berane através do
impressionante desﬁladeiro do Rio Morača. À tarde chegada a Kolašin,
estendida à margem do Rio Tara, situada a 954 m de altitude . Toda a sua
área está rodeada pelo denso bosque de pinhos da Montanha de Bjelasica
e é um centro de esqui e SPA muito popular. Jantar e alojamento.

Día 3, Terça-feira, a Ohrid
Pequeno-almoço. Visita de Tirana, a capital da Albânia, incluindo
a Praça de Skender Bey, a mesquita de Ethem Bey e o Museu
Nacional representando o ﬂuxo da história da Albânia e albergando
peças arqueológicas de todo o país. À tarde saída até Ohrid, via
Elbasan e travessia de fronteira até Macedónia em Cafasan. Jantar e
alojamento em Ohrid.

Pequeno-almoço. De manhã, saída até Cetinje onde visitaremos
o Museu do Rei Nicolau que uma vez era a residência do rei
montenegrino Nicolau I Petrović. Continuacão até Budva e
Kotor, classiﬁcada pela UNESCO como Património Mundial, onde
visitaremos a Catedral dedicada a São Trifão, padroeiro da cidade.
Continuaremos até Dubrovnik ao largo da pitoresca baía de Kotor.
Jantar e alojamento em Dubrovnik.

Día 4, Quarta-feira, em Ohrid

Día 8, Domingo, embarque em Dubrovnik

Pequeno-almoço. Dia inteiro no balneário à margem do lago de
Ohrid, cidade clasiﬁcada pela UNESCO como Património Mundial.
Através das atividades de São Clemente e São Naum de Ohrid,
fundou-se a primeira Universidade Eslávica, a famosa “Escola Literária
de Ohrid”. A visita de manhã inclui a Igreja de Santa Soﬁa do século
XI, o monumento medieval mais distinguído na Macedónia com
magníﬁcas pinturas bizantinas, e a Igreja de São Clemente com o
seu ícone da Anunciação. À tarde, visita do Mosteiro de São Naum
construido à margem do lago de Ohrid em 900 a.d. e dedicado ao
missionário e educador São Naum de Ohrid. Jantar em restaurante
local de estilo macedónio. Regresso ao hotel e alojamento.

Pequeno-almoço. Transfer para o porto de Gruž em Dubrovnik.
Embarque e conheça o gerente de tripulação. Acomode-se na sua
cabine e depois participe da recepção de boas-vindas, jantar e
alojamento a bordo.

Día 5, Quinta-feira, a Skopje

Día 10, Terça-feira, a Pučišća

Día 1, Domingo, Chegada a Dubrovnik
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Pequeno-almoço. Saída em direção a Skopje. Visita da cidade,
incluindo a Fortaleza de Kale, a Igreja de São Salvador com os seus
ícones, uma das melhores amostras de tradicional arte de escultura
em madeira de noz, o antigo Bazar e a Ponte de Pedra. Continuação
descendo a encosta da montanha de Vodno onde visitaremos o
Mosteiro de São Panteleimon, com os seus ícones e afrescos do

Día 7, Sábado, a Cetinje, Kotor e Dubrovnik

Día 9, Segunda-feira, a Korčula
Pequeno-almoço. Navegamos para a ilha de Korčula com uma parada
para nadar, se o tempo permitir, em uma das baías virgens. Tempo de
se refrescar, descansar e almoçar a bordo. Continuamos em direção à
Korčula, a cidade medieval mais preservada que se acredita ser o berço
do famoso explorador Marco Polo. Teremos uma visita guiada pelas
ruas estreitas e cheias de história. Tarde livre para explorar a ilha.
Pequeno-almoço. De manhã, navegamos para a ilha de Brač e
chegamos a Pučišća, uma povoação localizada na ilha de Brač,
com esculturas de pedra, onde podemos visitar a incrível escola
de alvenaria (opcional). Pučišća tem um espetacular porto natural
íngreme e uma autêntica arquitetura mediterrânica. Almoço a bordo.
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no convés inferior, barco da
categoria superior)

INICIO:

FIM:

*10-mai

24-mai

1.780 €

31-mai

14-jun

1.780 €

*21-jun

04-jul

1.780 €

12-jul

26-jul

2.090 €
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16-ago

2.090 €

*23-ago
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2.090 €

20-set

04-out

2.090 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL
SUPLEMENTO CONVÉS PRINCIPAL

1.227 €
133 €

*Saídas garantidas também em espanhol nas datas marcadas.

Desfrute de um mergulho numa das encantadoras baías de Brač, se o
tempo permitir. Alojamento a bordo.

Día 11, Quarta-feira, a Omiš e Split
Partimos para Omiš antes do pequeno-almoço. Terá a possiblidade
de reservar um pequeno passeio a pé, seguido de um pequeno
barco, e navegar até o desﬁladeiro do Rio Cetina, uma área natural
protegida, e continuar até Radman Mills para tomar um lanche
especial da região. Depois de visitar Omiš partimos para Split com
uma parada no caminho para nadar, refrescar-se e relaxar, se o tempo
permitir, com almoço a bordo. De tarde chegamos a Split onde
vamos pernoitar. Ao chegar a Split, participe de uma visita guiada
pela cidade, pelo passeio marítimo e pelo palácio do imperador
romano Diocleciano. O centro histórico da cidade está listado como
Património Mundial da UNESCO. Noite livre em Split.

Día 12, Quinta-feira, a Bol e Hvar
Pequeno-almoço. Enquanto navegamos, faremos uma parada em
Bol, uma pequena cidade na ilha de Brač, com a possibilidade de dar,
se o tempo permitir, um mergulho em “Chifre de Ouro”, a praia de 530
m de comprimento que se diz ser a melhor da Croácia. A praia é única,
pois muda de forma e posição, dependendo do vento. Retornamos
ao barco para almoçar, depois nos dirigimos à Hvar, uma das maiores
e mais populares ilhas do Adriático, e um ponto de encontro para o
jet-set internacional. Uma visita guiada à cidade de Hvar mostrará
o primeiro teatro público da Europa (mais antigo que o teatro de
Shakespeare no Reino Unido) e muitos outros locais históricos. O resto
da tarde livre para que possa explorar Hvar por conta própria.
Nota: Devido à capacidade limitada do porto de Hvar (durante a alta
temporada em Julho e Agosto), o porto de escala pode ser substituído
por Stari Grad / Jelsa. Nesse caso, a transferência de autocarro será
organizada de e para Hvar.

Día 13, Sexta-feira, a Mljet
Pequeno-almoço. Deixando Hvar pela manhã, navegaremos até
a ilha de Mljet com uma parada para nadar, se o tempo permitir, e
almoçar a bordo. A “ilha mais verde” da Croácia vai hipnotizá-lo com
sua natureza bela e intocada e seu património cultural. Chegaremos
ao coração do Parque Nacional Mljet que abrange cinco tipos de
ﬂorestas, muitas espécies de aves e dois lagos profundos. Se quiser
visitar o Parque Nacional de Mljet, caminhe até a entrada, onde pode
comprar o bilhete para caminhar ao redor de Veliko Jezero (Lago
Grande) e Malo Jezero (Lago Pequeno), e depois juntar-se ao passeio
de barco até a Ilha de Santa Maria. Aproveite o jantar do Capitão a
bordo. Passaremos a noite em Mljet.

Día 14, Sábado, a Dubrovnik
Pequeno-almoço. De manhã, continuamos nossa aventura
navegando de volta a Dubrovnik, com almoço a bordo, e paramos
para um mergulho. Aproveite a última noite do cruzeiro explorando a
magníﬁca cidade de Dubrovnik por conta própria. Alojamento a bordo.

Día 15, Domingo, Desembarque em Dubrovnik
Depois do pequeno-almoço, é hora de desembarcar. Transfer para o
aeroporto de Dubrovnik.

O tour inclui:

{ Translado de chegada desde o aeropuerto de Dubrovnik
até o hotel e de saída desde o hotel até o aeroporto de
Dubrovnik, só o primeiro e o último dia da viagem.
{ 7 noites de Alojamento em hotéis de 4* (excepto em
Dubrovnik, hotel 3*) em regime de meia pensão, com
excepção de quarto dia em Ohrid onde haverá somente
pequeno-almoço.
{ Jantar em restaurante local em Ohrid (bebidas não
incluídas).
{ Autocarro com ar condicionado durante a viagem.
{ Guia acompanhante bilingue espanhol / inglês durante toda
a viagem.
{ Gerente de Cruzeiro proﬁssional que fala inglês e e também
em espanhol nas saídas indicadas com *.
{ 7 noites em barco de categoria Superior em cabine com casa
de banho privado e ar-condicionado
{ Jantar do Capitão e jantar de boas-vindas a bordo
{ Pequeno-almoço buffet diário a bordo
{ 6 almoços com 4 pratos a bordo
{ Água disponível a bordo
{ Frutas frescas de cortesia disponíveis todos os dias a bordo
{ Manutenção diária da cabine
{ Wi-Fi grátis a bordo

Visitas incluídas:

{ Guias locais para visitas em: Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopje,
Kotor (espanhol / inglês); Split, Hvar, Korčula (inglês e
também em espanhol nas saídas indicadas com *).
{ Entradas a: Mosteiro Franciscano e Palácio do Reitor em
Dubrovnik, Museu Nacional em Tirana, Igrejas de Santa Soﬁa,
São Clemente e São Naum em Ohrid, Igreja de São Salvador
e Mosteiro de São Panteleimon em Skopje, Residência do rei
Nicolau I Petrović em Cetinje, Catedral de São Trifão em Kotor.

Hotéis:

{
{
{
{
{

Dubrovnik: Hotel Ivka 3* ou semelhante
Tirana: Hotel Sky Tower 4* ou semelhante
Ohrid: Hotel Metropol 4* ou semelhante
Skopje: Hotel Karpoš 4* ou semelhante
Kolašin: Hotel Bianca 4* ou semelhante

Barco:

{ M/S Princess Aloha ou semelhante, da Categoría Superior

O tour não inclui:

{ Taxa Turística e Portuária: 35 EUR por pessoa, a pagar em
dinheiro a bordo
{ Bebidas a bordo, refeições extras

Suplementos (opcionais):

{ Excursão para Omiš e rio Cetina- Passeio de barco no rio,
lanche em Radman Mills (presunto, queijo, pão caseiro,
vinho, água): = 25 EUR por pessoa
{ Entrada para o Parque Nacional Mljet, até 25 EUR por
pessoa, dependendo da época, a ser pago no momento da
entrada. Guia gratuito.
*Cruzeiros têm outras condições
gerais. Por favor, consultenos para condições gerais dos
cruzeiros.
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