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Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

Em quarto duplo ............................................................................................. 1.395 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 485

Suplementos 
Preço voo Madri/Dubrovnik e Zagreb/Madri  
(sem taxas, aproximado) desde ............................................................................. 289 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Por temporada media ............................................................................................. 99 
Por temporada alta ................................................................................................ 140 
Por temporada extra .............................................................................................. 190 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

Cód. 04506C

Croácia Clássica

Dia 1º Dubrovnik  
• Domingo • Jantar.  
Chegada a Dubrovnik a “Pérola do 
Adriático” e assistência no aeropor-
to. Traslado ao hotel e alojamento.  
Dia 2º Dubrovnik  
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Pela manhã realizaremos a visita 
panorâmica a pé da cidade antiga, 
protegida pela fortaleza Revelin, do 
século XVI localizada a leste, e que é 
só para pedestres. Suas duplas mural-
has de 20 torres e bastões rodeiam a 
catedral barroca e as requintadas 
igrejas, os monastérios, os palácios, 
as fontes e as casas de telhados ver-
melhos ou amarelos. Dubrovnik gan-
hou fabulosas riquezas com o comér-
cio durante a idade média e foi famo-
sa por sua arte do século XV ao sécu-
lo XVII. A cidade antiga de Dubrovnik 
tem entre suas numerosas atrações 
os seguintes monumentos que visita-
remos: A Fonte de Onofre, os Mos-
teiros dos Franciscanos e Dominica-
nos, os Palácios de Sponza e do Rei-
tor e a Catedral. Tempo livre. (Retor-
no ao hotel por conta dos Srs. clien-
tes). Alojamento 
Dia 3º Dubrovnik  
• Terça-feira • Café da manhã + jantar.  
Dia livre nesta maravilhosa cidade do 
Adriático na qual poderemos desfru-
tar das águas cristalinas de seu mar 
ou então de alguma excursão opcio-
nal (Rogamos consultar dias de ope-
ração das mesmas e detalhes ao guia 
local). Alojamento no hotel.  
Dia 4º Dubrovnik/Mostar/Split 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã saída para a fronteira da 
Bósnia-Herzegovina para chegar à 
cidade de Mostar. Faremos a visita 
panorâmica da cidade que durante 

o Império Otomano foi centro comer-
cial e onde hoje podemos descobrir 
traços visíveis deste império visitando 
o antigo bazar, a mesquita, assim 
como sua famosa ponte de pedra, 
reconstruída com a ajuda dos milita-
res das forças espanholas sob o 
comando da OTAN. Depois do almo-
ço continuação a Split, segunda 
maior cidade do país e importante 
porto pesqueiro. Alojamento no 
hotel 
Dia 5º Split/Trogir/Zadar/ 
Otocac (área de Plitvice)  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Na parte da manhã visita panorâmi-
ca a pé de Split, o centro antigo é 
encantador, onde se destaca o Palá-
cio de Diocleciano, o Templo de Júpi-
ter, o Peristilo e a Catedral. Conti-
nuaremos nossa viagem passando 
pela cidade de Trogir onde realizare-
mos uma breve parada para fazer um 
tour panorâmico desta cidade 
medieval, joia da costa dálmata, 
situada numa pequena ilha ligada ao 
continente por uma ponte onde se 
destaca o Castelo de Kamerlengo no 
porto e a Catedral de São Lourenço 
no centro da cidade. Continuação da 
viagem para Zadar. Chegada e visita 
panorâmica da cidade, localizada 
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”. Conti-
nuação até Plitvice.  Chegada e alo-
jamento no hotel 
Dia 6º Otocac (área de Plitvice)/ 
Plitvice/Slunj Rastoke/ Zagreb  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã realizaremos a visita ao 
impressionante Parque Nacional 

dos Lagos de Plitvice, uma das mais 
belas criações naturais do mundo e 
que foi declarado pela UNESCO Patri-
mônio Natural. Poderemos admirar a 
beleza tranquila dos Lagos e cachoei-
ras que nos mostrarão um espetácu-
lo inesquecível. Depois do almoço 
continuação da viagem para Slunj 
Rastoke, também conhecida como a 
pequena Plitvice, do mirante teremos 
uma fantástica panorâmica desta 
mágica cidade de moinhos e cachoei-
ras que correm para o rio Korana. 
Continuação para Zagreb. Alojamen-
to no hotel. 

Dia 7º Zagreb  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã realizaremos um tour 
panorâmico da maior cidade do país 
e capital da República da Croácia. 
Cresceu a partir de 2 cidades gême-
as: Gradec (que foi fortificada contra 
os ataques dos tártaros no século XIII 
e que ainda existem algumas de suas 
muralhas e pórticos medievais. Têm 
varias igrejas, palácios góticos e 
barrocos muito bonitos) e Kaptol 
(onde se destacam os capitéis da 
catedral, decorados com complica-
dos filigranas, e o palácio episcopal). 
Os edifícios pintados em tons pastéis 
de Gradec e Kaptol contrastam com 
a pedra cinzenta do centro da cidade 
de Zagreb. Tarde livre. Alojamento no 
hotel 

Dia 8º Zagreb  
• Domingo • Café da manhã.  
Pela manhã traslado ao aeroporto
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Inclui VISITA 
de MOSTAR

HOTÉIS 
4*/3*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
4 ALMOÇOS, 7 JANTARES e 5 VISITAS

PN LAGOS DE PLITVICE

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3* 
Split: Art 4* / Corner 4* / President 4* 
Otocac/zona de Plitvice: Park 4* / Jezero 3* 
Zagreb: International 4*

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de hospedagem nos hotéis previstos (ou 

similares) em quartos standard com banheira e / ou 
ducha. 

- Regime conforme indicado no programa (7 cafés da 
manhã, 4 almoços e 7 jantares, sem bebidas). 

- Tour em ônibus com ar condicionado e visitas indica-
das no itinerário (sem ingressos) com guia local em 
espanhol. 

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Seguro de viagem.  

DATAS DE SAÍDA 2020 (DOMINGOS) 
Maio: 31 - Junho: 7, 14, 21 e 28 
Julho: 5, 12, 19 e 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 e 30 
Setembro: 6, 13, 20 e 27 - Outubro: 4 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a condições particulares (C.E.E.C.)- 

A ordem dos serviços pode ser modificada sem aviso prévio 
por motivos técnicos e / ou ocupação da hotelaria, bem como 
o caso de pernoitar em cidades distintas que não sejam as pre-
vistas, sempre respeitando o conteúdo do programa. 

- Os ingressos não estão incluídos, a serem pagos no destino, 
custo aprox. 95 €. 

- Os quartos triplos geralmente consistem em uma cama de 
casal + cama extra.  

- Ver notas importantes na página 16. 
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