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Cód. 04700H

FORTALEZA DE KALEMEGDAN - BELGRADO

OHRID

Dia 1º Zagreb 
• Domingo • Jantar.  
Assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Alojamento. 
Dia 2º Zagreb/Karlovac/Otocac 
(área de Plitvice) 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
De manhã, realizaremos a visita 
panorâmica de Zagreb, a maior 
cidade do país e capital da República 
da Croácia. Cresceu a partir duas 
cidades gêmeas, Gradec (que foi for-
talecida contra os ataques dos tárta-
ros no século XIII e que ainda existem 
alguns de seus muros e portas 
medievais. Possui várias igrejas, belos 
palácios góticos e barrocos); e Kaptol 
(onde se destacam os capitéis da 
catedral, decorados com complicadas 
marcas d'água e o palácio episcopal). 
Os edifícios em tons pastel de Gradec 
e Kaptol contrastam com a pedra 
cinza do centro radial da cidade de 
Zagreb. Saída em direção à cidade de 
Karlovac, onde faremos uma parada 
para o almoço. Karlovac é um núcleo 
urbano cercado por 4 rios diferentes. 
À tarde, continuaremos a viagem ao 
impressionante Parque Nacional dos 
Lagos Plitvice, declarado Patrimônio 
Mundial pela UNESCO em 1979, 
localizado no coração da Croácia e 
cobrindo uma área de cerca de 
30.000 hectares. Chegada e início da 
visita, onde apreciaremos a beleza 
calma de lagos e cachoeiras que nos 
mostrarão um espetáculo inesquecí-

vel. Alojamento no hotel, na área de 
Plitvice. 
Dia 3º Área de Plitvice/Zadar/  
Trogir/Split 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída de manhã para a costa do 
Adriático em direção a Zadar. Che-
gada ao centro histórico da cidade, 
localizada em um promontório que 
domina o Adriático. Tempo livre para 
visitar a igreja de São Donato, com 
aspecto de um castelo e planta circu-
lar (século IX), o fórum romano e o 
curioso "Órgão do Mar". Continua-
ção para Trogir. Chegada e breve 
parada com tempo livre nesta cidade 
medieval, joia da costa Dálmata, que 
possui esplêndidos monumentos 
como o Castelo Kamerlengo no 
porto e a Catedral de São Lorenzo no 
centro. Continuação da viagem a 
Split, cidade incluída na lista de Patri-
mônio Mundial da UNESCO. Chega-
da e alojamento no hotel. 
Dia 4º Split/Medjugorje/Mostar  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã, faremos o passeio pano-
râmico a pé da segunda cidade mais 
importante do país. O centro antigo 
tem muito charme, onde se desta-
cam o famoso Palácio do Imperador 
Romano Diocleciano, o Templo de 
Júpiter, o Peristilo e a Catedral. Con-
tinuaremos a jornada pelas cidades 
costeiras de Omis e Brela, na direção 
do país vizinho da Bósnia-Herzego-
vina para chegar à cidade de Medju-
gorje, um importante centro maria-

no de peregrinação desde que em 
1981 a imagem da Virgem Maria 
apareceu em sua colina com sua 
mensagem de paz para os presentes. 
Tempo livre para visitar seu centro 
com a Paróquia da Virgem Maria. 
Continuação da viagem para Mos-
tar. Chegada e alojamento no hotel. 
Dia 5º Mostar/Ston/Dubrovnik  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã, faremos a visita panorâ-
mica da cidade de Mostar, que 
durante o Império Otomano era um 
centro comercial e que hoje podemos 
descobrir vestígios visíveis desse 
império visitando o antigo bazar, a 
mesquita e sua famosa ponte de 
pedra reconstruída com a colabora-
ção dos militares das forças espanho-
las, sobre mandato da OTAN. Conti-
nuação da viagem a Neum, onde 
realizaremos uma parada para o 
almoço. Saída para a Croácia para 
chegar a Ston, uma cidade medieval 
que tem uma grande muralha. 
Tempo livre. À tarde, sairemos para a 
cidade mais bonita chamada "a Péro-
la do Adriático" Dubrovnik. Chega-
da e alojamento no hotel.  
Dia 6º Dubrovnik 
• Sexta-feira• Café da manhã + jantar. 
De manhã, faremos o passeio pano-
râmico a pé da antiga cidade de 
Dubrovnik, às margens das águas 
cristalinas do Mar Adriático, onde 
veremos as mais importantes peças 
de arte medieval: A Fonte de Ono-
frio, localizada no centro da praça 
que se vê imediatamente após cruzar 
o Porta da Pilha; os mosteiros dos 
Franciscanos e Dominicanos, os palá-
cios de Sponza e o reitor e a catedral 
barroca de Dubrovnik. Tempo livre 
para desfrutar, caminhar e explorar 
esta cidade fortificada que nos leva 
de volta no tempo. Regresso ao hotel 
em nome dos Srs. Clientes. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 7º Dubrovnik/Perast/Kotor/ 
Podgorica  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 
De manhã, saída para Montenegro. 
Faremos a primeira parada em 
Perast, uma vila de pescadores onde 
tomaremos o barco para fazer uma 
pequena travessia até a ilhota 
Gospa od Skrpjela com sua igreja. 
Continuaremos a viagem à espetacu-
lar Baía de Kotor, famosa por sua 
rica tradição marítima. Tempo livre 
para visitar o centro histórico. Conti-
nuação ao longo da costa com uma 
bela paisagem natural para chegar a 

Grande Tour dos Balcãs, 6 Países: 
Croácia/Bósnia H./Montenegro/Albânia/Macedônia N./Sérvia

Este Programa Inclui: 
- 14 noites nos hotéis previstos ou similares em quarto 

standard com banheira e/ou ducha. 
- Regime indicado no programa (14 cafés da manhã, 

12 almoços e 14 jantares, sem bebidas). 
- Percurso em ônibus com ar condicionado e visitas indi-

cadas no itinerário, com guia local de língua espanhola 
e entradas (exceto na Croácia e Mostar, pagamento 
direto pelos Sres. Clientes, custo aprox. 95 €). 

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Seguro de viaje. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Zagreb: International 4* / Panorama 4* 
- Otocac/zona de Plitvice: Park 4* / Jezero 3* 
- Split: Art 4* / Corner 4* / President 4* - Mostar: Mostar 4* 
- Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* 
- Podgorica: Ramada 4* / Aurel 4* - Tirana: Mondial 4* / Sky 2 4* 
- Ohrid: Metropole Lake R. 4* - Skopje: Russia 4* / Next Door Park 4* 
- Belgrado: Art 4* / Life Design 4*- Sarajevo: Hollywood 4* / Holiday 4*

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- A ordem dos serviços pode ser modificada sem aviso prévio 

por motivos técnicos e / ou ocupação do hotel; também 
pode ser o caso de passar a noite em cidades fora das plane-
jadas, sempre respeitando o conteúdo do programa. 

- O jantar do primeiro dia e o café da manhã do último dia 
está sujeitos aos horários de abertura e fechamento do res-
taurante. O hotel não reembolsa nenhum valor por não usu-
fruir deste serviço.. 

- Traslados para clientes com voos contratados, aeroporto-
hotel-aeroporto são feitos em um sistema coletivo, às vezes 
terá que esperar algum tempo no aeroporto pela chegada / 
partida de outros clientes em voos diferentes. 

- Informamos que, nas travessias de fronteira, às vezes os tem-
pos de espera são mais longos do que o normal, dependendo 
da intensidade do controle de tráfego e alfandegário; portan-
to, alertamos para esta situação, onde ela não pode ser con-
trolada com antecedência. Seu guia sempre tentará recuperar 
o tempo da melhor maneira possível para garantir total cum-
primento do programa. Recomendamos viajar com passaporte. 

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

- O desconto para venda antecipada é aplicável ao preço base 
do programa (não aplicável a suplementos aéreos, tempora-
da, seguros e / ou taxas). 

- Não estão incluídas gorjetas, bebidas, despesas pessoais e 
outros serviços não mencionados nos preços Inclui ou no iti-
nerário. 

- Este programa está sujeito a condições especiais de contrata-
ção. Em caso de cancelamento, as seguintes taxas de cancela-
mento serão aplicadas nas reservas confirmadas: 

- Cancelamento com mais de 60 dias antes da data de saída 
10% de gastos; entre 59 e 30 dias antes de 20%; entre 29 e 
21 dias antes de 30%; entre 20 e 8 dias antes de 50%; com 7 
ou menos dias 7 dias antes 100%. 

- Recomendamos o seguro exclusivo da AXA para cancelamento 
e outros (desde 33 USD). Veja condições e mais detalhes nas 
últimas páginas.

DATAS DE PROGRAMA 2020 (DOMINGOS) 
Maio: 31 - Junho: 7, 14 e 21 - Julho: 5, 19 e 26 

Agosto: 2, 9, 16, 23 e 30 - Setembro: 6 e 20 
Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra
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BAÍA DE KOTOR

BANJA LUKA

DUBROVNIK

o bairro austro-húngaro e, entre seus 
edifícios, destacamos a Prefeitura, a 
Mesquita Beg do século XVI, a Cate-
dral Católica, etc. Alojamento no 
hotel. 

Dia 14º Sarajevo/Banja Luka/ 
Zagreb 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 

De manhã, continuação da viagem 
para Banja Luka, localizada às mar-
gens do rio Vrbas. Chegada à capital 
da Republica Srpska e segunda maior 
cidade da Bósnia-Herzegovina, onde 
teremos tempo para visitar seu cen-
tro que abriga sua fortaleza medieval 
Kastel, a Mesquita Ferhat Pasha, a 
Catedral Ortodoxa de Cristo Salva-
dor, etc. Continuação da viagem para 
a Croácia para regressar à capital, 
Zagreb. Alojamento no hotel.  

Dia 15º Zagreb  
• Domingo • Café da manhã 

Na hora indicada se realizará o trasla-
do ao aeroporto.

Budva, onde faremos uma pequena 
parada para visitar seu centro antigo. 
Continuação para Podgorica. Che-
gada e alojamento no hotel. 
Dia 8º Podgorica/Tirana  
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para Tirana, capital da Albâ-
nia, aonde chegaremos e visitare-
mos a cidade: Praça Skenderbey, 
Mesquita Ethem Bey e o Museu 
Nacional que abriga peças arqueoló-
gicas e fluxo da história da Albânia. 
Alojamento no hotel. 
Dia 9º Tirana/Ohrid  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Pela manhã, saída para o norte da 
Macedônia em direção à cidade de 
Ohrid. Chegada. Durante esse dia, 
desfrutaremos da cidade balneária às 
margens do Lago Ohrid, classificada 
pela UNESCO como patrimônio cul-
tural do mundo. Visita ao maior cen-
tro turístico da República da Macedô-
nia do Norte, conhecida como Jeru-
salém dos Balcãs. A cidade abriga 
365 igrejas cristãs e ortodoxas de 
diferentes épocas. Passearemos por 
suas pitorescas ruas do centro antigo, 
conheceremos seu antigo teatro 
Romano, as muralhas medievais e a 
igreja de Santa Sofia. Alojamento no 
hotel. 
Dia 10º Ohrid/Skopje  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã, seguimos para a cidade 
de Skopje, capital da Macedônia do 
Norte. Começaremos uma visita à 
cidade, incluindo a Fortaleza de 
Kale, a Igreja de São Salvador com 
seus ícones esculpidos em nogueira, 
a Ponte de Pedra e o antigo bazar. 
Alojamento no hotel. 

Día 11º Skopje/Nis/Belgrado 
• Quarta-feira • Desayuno + almuerzo + cena. 
De manhã, seguimos em direção à 
Sérvia, pela cidade de Nis, localizada 
às margens do rio Nisava, tempo livre 
onde você pode fazer um passeio 
pela rua onde o Teatro Nacional e o 
Tribunal estão localizados até a forta-
leza de Cele, onde está localizado a 
Torre Cele, construída pelos turcos 
com os crânios pertencentes aos 
guerreiros sérvios mortos durante a 
batalha de Cegar em 1809. À tarde, 
depois do almoço, continuamos em 
Belgrado. Chegada Alojamento em 
hotel. 
Dia 12º Belgrado  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço +  
jantar. 
De manhã, visitaremos Belgrado, 
capital da Sérvia, uma cidade boê-
mia e com uma vida de quase 24 
horas por dia, onde podemos desfru-
tar de suas lojas, restaurantes e locais 
para festas, visitaremos seu centro 
histórico, Palácio Real, Parlamento, 
Praça da  República, Igreja Ortodo-
xa, Teatro Nacional, Fortaleza de 
Kalemegdan confluência dos rios 
Danúbio e Sava, Igreja Ortodoxa 
etc. Tarde livre. Alojamento no hotel. 
Dia 13º / Belgrado/Tuzla/Sarajevo  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Pela manhã, saída via Tuzla, cidade 
de sal e principal fornecedor da anti-
ga Iugoslávia. Chegada a Sarajevo, 
capital da Bósnia-Herzegovina, loca-
lizada às margens do rio Miljacka, é o 
maior centro urbano do país, onde 
descobriremos uma cidade fascinan-
te, uma verdadeira mistura de etnias 
e diversidade religiosa. Caminhare-
mos pelo coração turco da cidade até 

Suplementos 
Preço voo Madri/Zagreb/Madri (sem taxas, aproximado) desde......................... 290 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Por temporada Media .............................................................................................. 99 
Por temporada Alta................................................................................................ 155 
Por temporada Extra .............................................................................................. 210 

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

Preços por pessoa (em USD, grupo mínimo 6 pessoas)

Base quarto doble .......................................................................... 2.550 

Suplemento quarto individual .......................................................... 840 

Desconto a 3ª pessoa em triplo 5%

15 dias 
(14 noites de hotel) 

desde 2.550 USD
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