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Dia 1, Sábado, Embarque em Dubrovnik
Será transferido do aeroporto de Dubrovnik / hotel até ao porto. 
Embarcaremos às 13:00 horas. Acomode-se na sua cabine e depois 
assiste numa recepção de boas-vindas, seguida de um jantar a bordo.

Dia 2, Domingo, as ilhas Elaphiti e Slano 
Comece o dia com um passeio a pé por Dubrovnik, a “Pérola do 
Adriático” reconhecida como Património Mundial pela UNESCO. 
Visite o Mosteiro Franciscano com a terceira farmácia mais antiga 
da Europa, o Palácio do Reitor e a Catedral. Depois de voltar para 
o navio, aproveite a paisagem mágica enquanto o navio navega ao 
longo das muralhas da cidade de Dubrovnik e continua em direção 
a uma das Ilhas Elaphiti para um mergulho. Na parte da tarde, 
chegada a Slano, uma pacata vila de pescadores e nosso ponto de 
partida para Ston, uma pequena cidade fortificada, famosa por suas 
ostras. Depois de explorar as muralhas medievais da cidade, um 
curto passeio costeiro nos levará a uma “fazenda” de ostras para 
aprender mais sobre essa concha e saborear essa delícia. Tempo livre 
e traslado de volta ao navio.

Dia 3, Segunda-feira, a Parque Nacional de Mljet 
De manhã nós dirigimos para a ilha de Mljet. Junte-se ao gerente de 
cruzeiros para dar um passeio pelos famosos lagos de sal no Parque 
Nacional de Mljet e aproveite o passeio de barco até a Ilha de Santa 
Maria para visitar um antigo mosteiro beneditino, uma antiga 
abadia e uma igreja que remonta ao século XII. Alternativamente, 
pode alugar bicicletas, scooters ou caiaques para explorar o Parque 
Nacional ou a ilha por conta própria. Passaremos a noite no porto 
de Pomena.

Dia 4, Terça-feira, a Korčula 
Continuamos o nosso cruzeiro para a Ilha Korčula, mais conhecida 
como a cidade natal de Marco Polo. Pararemos para almoçar em 
uma das baías isoladas no caminho. À tarde, chegada a Korčula, 
seguida de um passeio a pé guiado por esta cidade encantadora, 
cercada por muralhas. É uma das cidades medievais mais bem 
preservadas do Mediterrâneo. Korčula tem uma grande variedade 
de restaurantes e inúmeros bares para aqueles que procuram 
entretenimento noturno.

m/s equator

m/s bellam/s freedom

A-620 

Cruzeiro Supremo de 
Dubrovnik a Split
8 dias incluindo Dubrovnik, Ilhas Elaphiti, Slano, Mljet, Korčula, Vis, Biševo, Hvar, Bol e Split

BARCO EQUATOR / FREEDOM / BELLA - CATEGORIA SUPREMA

Saídas garantidas 2020 com guia em inglês e espanhol
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Dia 5, Quarta-feira, a Vis 
Navegamos para a ilha de Vis. Antigamente a ilha era a base 
naval iugoslava estratégica e restrita ao público. Por causa desse 
isolamento, a ilha de Vis tem um charme especial: “o Mediterrâneo 
como era dantes”. Se estiver interessado, visite os restos das Termas 
Romanas, o Museu da Cidade ou simplesmente caminhe apreciando 
as vistas da cidade. Desfrutaremos do jantar do capitão a bordo.

Dia 6, Quinta-feira, a Biševo e Hvar 
De manhã cedo navegamos para a pequena ilha de Biševo para visitar 
a Caverna Azul, um fenómeno natural magnífico. A possibilidade 
da nossa visita dependerá das condições que podem ser muito 
imprevisíveis, no entanto, iremos notificá-lo a tempo. Continuamos 
para a ilha do jet-set, Hvar, com uma parada para tomar banho. À 
tarde, chegada à cidade de Hvar, seguida de uma visita à cidade: a 
catedral renascentista com a sua torre original e o teatro comunitário 
mais antigo da Europa, fundado em 1612. À noite, Hvar oferece um 
grande número de restaurantes e numerosos entretenimentos. 
Vamos passar a noite em Hvar. 
Nota: Devido à capacidade limitada do porto de Hvar (durante a 
alta temporada em julho e agosto), este porto pode ser substituído 
por Stari Grad / Jelsa. Nesse caso, a transferência de autocarro será 
organizada de e para Hvar.

Dia 7, Sexta-feira, a Bol e Split 
De manhã cedo, partida para a ilha de Brač, onde a natação está 
prevista na praia mais famosa da Dalmácia, Zlatni Rat, perto de Bol, 
que é uma praia única, pois muda de forma e posição, dependendo 
do vento. Continuamos a Split para desfrutar de uma visita guiada 
à cidade construída em torno do Palácio do imperador romano 
Diocleciano, declarado Património da Humanidade pela UNESCO. 
Veja os restos da herança romana, suas estruturas renascentistas e 
góticas, o Templo de Júpiter, o Peristilo e muitos outros locais únicos. 
Passaremos a noite em Split. 

Dia 8, Sábado, Desembarque em Split
Após o pequeno-almoço, é hora de desembarcar. Será transferido 
para o aeroporto de Split ou para o seu hotel.

O tour inclui:
 } 7 noites de cruzeiro de Dubrovnik a Split.
 } Barco de categoria suprema em cabine com banheiro 

privativo, ar condicionado e TV LCD.
 } Traslado acompanhado da chegada do aeroporto ou hotel 

em Dubrovnik até ao porto no primeiro dia do passeio.
 } Traslado acompanhado da partida do porto de Split até ao 

aeroporto ou hotel no último dia do passeio.
 } Pequeno-almoço tipo bu�et diário.
 } 6 almoços, todos com 4 pratos. 
 } Jantar do capitão e jantar de boas-vindas.
 } Dispensador de água disponível em todo o cruzeiro.
 } Frutas frescas disponíveis todos os dias.
 } Gerente de cruzeiro profissional durante toda a viagem em 

inglês e em espanhol 
 } nas partidas indicadas com *.
 } Manutenção diária da cabine, muda de lençóis e toalhas no 

meio da semana.
 } Wi-Fi grátis a bordo.
 } Manuseio de bagagem.

Visitas incluídas:
 } Visita guiada em inglês nas cidades de Dubrovnik, Korčula, Hvar e 

Split. Nas partidas indicadas em espanhol, o gerente do cruzeiro 
fará a tradução simultânea para o espanhol das visitas guiadas

 } Degustação de ostras em Ston.

Barco:
 } M/S Equator / Freedom / Bella ou similar, de Categoria Superior

O tour não inclui:
 } Bebidas a bordo, refeições extras.
 } Impostos portuários e do turismo: EUR 35 por pessoa a ser 

pago em dinheiro
 } Bilhetes de entrada

Suplementos (opcionais):
 } Entrada ao Parque Nacional de Mljet: até EUR 25 por pessoa 

(dependendo da época). Guia grátis.
 } Entrada à Caverna Azul na Ilha Biševo: até EUR 13 por pessoa 

(dependendo da época).

2020 CRUZEIRO A-620 PREÇOS

FR
EE

D
O

M

EQ
U

AT
O

R

B
EL

LAINICIO: FIM: POR PESSOA NOS 
QUARTOS DUPLOS

(cabine no convés inferior)
25-abr 02-mai 1.290 € x   

02-mai 09-mai 1.290 €  x  

09-mai 16-mai 1.290 € x   

16-mai 23-mai 1.290 €  x  

23-mai 30-mai 1.490 € x   

*30-mai 06-jun 1.490 €  x  

06-jun 13-jun 1.590 € x   

13-jun 20-jun 1.590 €  x  

*20-jun 27-jun 1.590 € x   

27-jun 04-jul 1.590 €  x  

04-jul 11-jul 1.590 € x   

*11-jul 18-jul 1.590 €  x  

18-jul 25-jul 1.590 € x   

25-jul 01-ago 1.490 €  x  

*01-ago 08-ago 1.490 € x   

08-ago 15-ago 1.490 €  x  

15-ago 22-ago 1.490 € x   

*22-ago 29-ago 1.490 €  x  

29-ago 05-set 1.490 €   x

05-set 12-set 1.590 €  x  

12-set 19-set 1.590 €   x

19-set 26-set 1.590 €  x  

26-set 03-out 1.490 €   x

03-out 10-out 1.290 €  x  

10-out 17-out 1.290 €  x
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 80%

SUPLEMENTO CONVÉS PRINCIPAL: 200 € POR PESSOA

*Cruzeiros têm outras condições 
gerais. Por favor, consulte-
nos para condições gerais dos 
cruzeiros.

*Saídas garantidas também em espanhol nas datas marcadas.
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