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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a condições particulares (C.E.E.C.) 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- A ordem das visitas pode ser alterada, sempre respeitando o 

conteúdo. 
- Dependendo da ocupação do hotel, especialmente durante a 

alta temporada, pode ser o caso de passar a noite na área pla-
nejada da cidade. 

- O jantar do primeiro dia será fornecido ou não, dependendo 
da hora de chegada. O hotel não reembolsará nenhum valor 
pela não utilização deste serviço. 

- Na chegada / partida pode ocorrer atrasos nos traslados devi-
do à espera por outros passageiros. O guia acompanhante 
geralmente não está presente nos traslados dos dias 1 e 8. 

- Ver notas importantes na página 16.

Suplementos 
Preço voo Madri/Zagreb/Madri (sem taxas, aproximado) desde......................... 290 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Noite extra pre/post tour em quarto duplo por pessoa ...................................... 114 

Traslados por pessoa e trajeto  
(para dias diferentes no início ou no final do Tour) .............................................. 55 

Por temporada Media .............................................................................................. 79 
Por temporada Alta................................................................................................ 120 
Por temporada Extra .............................................................................................. 155 

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

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Base quarto duplo ........................................................................ 1.179 

Suplemento quarto individual .......................................................... 439 

Desconto a 3ª pessoa em triplo 5%

Cód. 04506N

Croácia, Eslovénia e 
Bósnia-Herzegovina

Dia 1º Zagreb  
• Domingo • Jantar.  
Chegada a Zagreb. Traslado ao 
hotel. Alojamento.  
Dia 2º Zagreb/Ljubljana/Postojna/ 
Zagreb  
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar  
folclórico.  
Saída de manhã para o país vizinho 
da Eslovênia. Chegada à cidade de 
Ljubljana, onde faremos um passeio 
panorâmico pela capital, centro cul-
tural, político e econômico do país. 
Na cidade, seus belos e interessantes 
edifícios, igrejas, galerias de arte e 
museus testemunham sua importân-
cia ao longo da história. Continuação 
até Postojna para visitar sua famosa 
caverna. A bordo de um trem elétri-
co, entramos no centro da caverna, 
onde podemos admirar suas fantas-
magóricas formações de estalactites 
e estalagmites multiformes e colori-
das. Regresso a Zagreb. Alojamento 
em hotel. 
Dia 3º Zagreb/Plitvice/ 
Região de Zadar 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar 
De manhã, visita panorâmica de 
Zagreb, a maior cidade do país e 
capital da República da Croácia. 
Cresceu a partir de duas cidades 
gêmeas, Gradec, que foi fortalecida 
contra os ataques dos tártaros no 
século XIII e ainda existem algumas 
de suas muralhas e pórticos medie-
vais. Possui várias igrejas, palácios 
góticos e barrocos muito bonitos, 
entre os quais se destacam a catedral 
de São Estevam, a igreja de São Mar-
cos ou o convento de Santa Clara. 
Saída em direção a Plitvice. Após a 

chegada, visitaremos o impressio-
nante Parque Nacional dos Lagos 
Plitvice, uma das mais belas criações 
naturais do mundo e declaradas 
Patrimônio Natural pela UNESCO. 
Poderemos admirar a beleza calma 
de lagos e cachoeiras que mostrarão 
um show inesquecível. Continuação 
até a costa croata para chegar à 
região de Zadar. Alojamento no 
hotel. 
Dia 4º Zadar/Split/ 
Região de Dubrovnik 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para Split, segunda cidade do 
país e importante porto pesqueiro. 
Faremos um passeio panorâmico a 
pé de Split, o centro antigo tem 
muito charme, onde se destaca o 
famoso Palácio de Diocleciano. Con-
tinuaremos a viagem para a cidade 
chamada "Pérola do Adriático", 
Dubrovnik. Chegada e alojamento. 
Dia 5º Região de Dubrovnik 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
De manhã, faremos a visita panorâ-
mica a pé da cidade antiga, protegi-
da pela fortaleza Revelin, do século 
XVI, localizada a leste, que é apenas 
para pedestres. Suas duplas muralhas 
de 20 torres e bastiões cercam a 
catedral barroca e as requintadas 
igrejas, mosteiros, palácios, fontes e 
casas com telhados vermelhos ou 
amarelos. Dubrovnik adquiriu uma 
riqueza fabulosa com o comércio 
durante a Idade Média e ficou famo-
sa por sua arte do século XV ao XVII. 
A antiga cidade de Dubrovnik possui, 
entre suas muitas atrações, os 
seguintes monumentos que visitare-
mos: a Fonte de Onofrio, os Mostei-

ros dos Franciscanos e Dominicanos, 
os Palácios de Sponza e o Reitor, e a 
Catedral. Tempo livre. (Retorno ao 
hotel por conta dos Srs. Clientes). 
Alojamento. 

Dia 6º Dubrovnik/Medjugorje/ 
Mostar 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para o país vizinho da Bósnia-
Herzegovina, via Pocitelj (breve 
parada nesta cidade turca) para che-
gar à cidade de Medjugorje, impor-
tante centro de peregrinação Maria-
no, já que em 1981 a imagem da Vir-
gem Maria apareceu em sua colina 
com sua mensagem de paz para os 
presentes. Tempo livre. Continuação 
para Mostar. Visita panorâmica da 
cidade que durante o Império Oto-
mano era um centro comercial e que 
hoje podemos descobrir vestígios visí-
veis desse império visitando o antigo 
bazar, a mesquita e sua famosa 
ponte de pedra reconstruída com a 
colaboração dos militares das forças 
espanholas sob o mandato da OTAN. 
Chegada e alojamento. 

Dia 7º Mostar/Zadar/Zagreb 
• Sábado • Café da manhã + jantar. 
De manhã, retornaremos a Croácia 
para chegar a Zadar, onde parare-
mos para um passeio panorâmico 
pela cidade, localizada em um pro-
montório que domina o Adriático. 
Continuaremos nossa viagem a 
Zagreb. Chegada e alojamento no 
hotel. 

Dia 8º Zagreb 
• Domingo • Café da manhã. 
Pela manhã traslado ao aeroporto.
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Este Programa Inclui: 
- 7 noites nos hotéis previstos (ou similares) em quarto 

standard com banheiro e/ou ducha. 
- Regime conforme indicado no programa (7 cafés da 

manhã e 7 jantares, sem bebidas). 
- Excursão de ônibus com ar condicionado e visitas, 

conforme indicado no itinerário, com guia local de 
língua espanhola. 

- Ingressos: Postojna: as cavernas // Split: Porão do 
Palácio de Diocleciano // Dubrovnik: catedral //  
Mostar: Casa Muçulmana e Mesquita de Mostar // 
Lagos Plitvice. 

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

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Zagreb: Internacional 4* / Admiral 4* / Panorama 4* 
- Região de Zadar: Pinija 4* / Ilirija 4* / Kolovare 4* / Porto 3* 
- Região de Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3* 
- Mostar: City 4* / Bristol 4* / Bevanda 4*

HOTÉIS 
4*/3*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
7 JANTARES e 7 VISITAS

MOSTAR

POSTOJNA

DATAS DE PROGRAMA 2020 (DOMINGOS) 
Abril: 12, 19 e 26 - Maio: 3, 10, 17, 24 e 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, 11, 18 e 25 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.179 USD Zagreb

DUBROVNIK


