S363 ~ PRECIOSOS BALCANES SAINDO DE LJUBLJANA
16 DIAS INCLUINDO ZAGREB, PLITVICE, SPLIT, DUBROVNIK, KOTOR, BUDVA, SHKODER, TIRANA, ELBASAN, OHRID, SKOPJE, NIŠ,
BELGRADO, SREMSKI KARLOVCI E NOVI SAD

O tour inclui:








Serviçio do guia acompanhante de língua espanhola
Alojamento nos hotéis indicados no programa ou semelhantes; taxas turísticas e dos serviços
16 cafés da manhã
Deslocamentos em veículos luxuosos de diferentes tamanhos, com ar condicionado
Entradas mencionadas no itinerário
Carregadores de bagagem em hotéis (um volume por pessoa)
Deslocamentos de chegada e saída

Visitas incluidas:

















Ljubljana
Bled (passeio de barco e a igreja)
Postojna (As Cavernas)
Zagreb (a Catedral)
Parque Nacional do Plitvice (entrada no Parque)
Split (O Palacio do Diocleciano)
Dubrovnik (O Palacio do Reitor e o Mosteiro Franciscano)
Kotor (Taxa turística)
Shkoder (Mesquita)
Tirana (Mesquita Et’hem)
Elbasan (O Castelo)
Ohrid
Skopje (Centro Memorial da Mãe Teresa da Calcuta)
Belgrado (A Fortaleza Kalamegdan)
Sremski Karlovci (degustação de vinho)
Novi Sad

Itinerário:
Dia 1, Quarta-feira, Chegada a Ljubljana
Deslocamento do aeropuerto da Veneza ou Ljubljana até o hotel em Ljubljana. Hospedagem.
Dia 2, Quinta-feira, a Bled e Ljubljana
De manhã, a visita da pequena capital da Eslovênia a pé inclui a Catedral barroca, as “Três pontes” e a Praça
“Mestni trg”. À tarde, saída para um dos lugares mais lindos do país. Bled, a lindíssima vila ‘digna de cartão
postal’, junto a um lago e ao castelo medieval. Incluímos um passeio de barco pelo lago de Bled, visitando a
pequena ilha e a igreja. Tempo livre para aproveitar a maravilhosa natureza. À tarde voltamos a Ljubljana,
charmosa cidade centro-europeia.
Dia 3, Sexta-feira, a Postojna e Zagreb
Etapa de grande beleza paisagística. Visitaremos as Cavernas de Postojna, com seus 20 quilometros de galerias.
Depois sairemos rumo à capital da Croácia: Zagreb. Chegada à tarde e alojamento no hotel. Resto do dia livre.
Dia 4, Sábado, em Zagreb
De manhã a visita do capital da Croacia incluindo um paseo pelo centro histórico “Gornji Grad” com sua famosa
Catedral do século XIII, a igreja de São Marcos e a Praça do Rei Tomislav.
Dia 5, Domingo, os lagos do Plitvice e Split
Logo depois do café da manha, saimos para o Parque Nacional do Plitvice, declarado como Herança Universal
pela UNESCO. Entrada no parque onde admiraremos seus lagos e cataratas; passaremos por seus sendeiros e
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tomaremos os barcos que cruzam as aguas verdes dos lagos. Continuaremos nossa viagem para Split. Chegada e
alojamento no hotel em Split.
Dia 6, Segunda-feira, em Split
Café da manhã. Visita da cidade que também faz parte da Herança Universal da UNESCO com seu Palacio
Diocleciano, terminado em século III e reformado na idade Média, a Catedral de São Duje, padroeiro do Split e o
templo do Júpiter. Resto do dia livre. Alojamento no hotel em Split.
Dia 7, Terça-feira, em Split
Dia livre pra atividades individuais ou excursão opcional (a Hvar o Medjugorje).
Dia 8, Quarta-feira, para Dubrovnik
Saimos de manhã seguindo a costa croata, com cenários espetaculares das ilhas no mar. Chegada em Dubrovnik,
a cidade chamada “A Pérola do Adriático”. A antiga cidade é patrimonio universal da UNESCO. Visitaremos o
Palacio do Reitor e o Mosteiro Franciscano com a farmácia mais antiga do mundo.
Dia 9, Quinta-feira, em Dubrovnik
Dia livre para as atividades individuais ou excursão opcional.
Dia 10, Seixta-feira, Kotor e Budva
Nosso novo destino é o Montenegro. Passaremos pela costa da maravilhosa Bahía do Kotor, até chegar na antiga
cidade do Kotor. Visita da preciosa cidade amuralhada, com guia local. Depois da visita continuamos pra Budva,
o destino mais turístico do país. O resto do dia livre. Alojamento no hotel em Budva.
Dia 11, Sábado, da Budva pra Shkoder e Tirana
Sairemos de manhã seguindo a costa montenegrina com cenários espetaculares. Entramos na Albania e
visitaremos Shkoder, centro cultural e uma das cidades mais antíguas da Albania. A visita da cidade inclui visita
da Mesquita, vistas ao castelo de Rozafa, e outros puntos interessantes da cidade. à tarde a viagem nos levará a
Tirana, a capital da Albania.
Dia 12, Domingo, em Tirana
Depois do café da manhã, a visita panorámica da cidade com guia local inclui visitas dos Albaneses’ – o mosaico
na frente do Museo da Historia Nacional, Estátua do Skanderbeg na Praça do Skanderbeg, a Mesquita ‘Et’hem’
com Torre do relógio e outros monumentos da cidade. Resto do dia livre.
Dia 13, Segunda-feira, para Ohrid
Hoje viajaremos seguindo a antiga estrada ‘Egnatica’ até Elbasan, para visitar o Castelo. Continuaremos pra
Struga, famosa pela sua vista ao rio Drin Negro que flui até Lago do Ohrid. Depois da visita breve continuamos à
Ohrid, proclamada Herança da Humanidade de Unesco, por seus valores naturais, culturais e históricos.
Alojamento em Ohrid.
Dia 14, Terça-feira, da Ohrid até Skopje
Pela manhã pasaremos perto da casa de Familia de Robev, Catedral do São Kliman, Igreja de Sta. Sofía, de
Fortaleza e do Monasterio de Palosnik com vistas à cidade e ao lago. À tarde saida até a capital da Macedonia,
Skopje. Na chegada, visita da cidade com o Bazar velho, a Ponte da Pedra e visita ao Centro Memorial da Madre
Teresa da Calcuta. (D)
Dia 15, Quarta-feira, Nis e Belgrado
Café da manhã em hotel. Hoje viajaremos até Serbia, o último país que visitaremos nessa viagem. Nossa
primeira parada vai ser Nis, cidade considerada como uma das mais antigas da Europa. Nis é um centro
universitário mas também um dos centros industriais mais importantes da Serbia. Continuamos pra Belgrado. (D)
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Dia 16, Quinta-feira, em Belgrado
Pela manhã, visita da cidade de Belgrado com guia local. Durante o tour à pé passearemos pela famosa rua
comercial Knez Mihailova e a cidade velha. Durante séculos, Belgrado, a capital da Serbia, cresceu entre os
bancos do Danubio e da Sava, rios serpenteando ao redor até o morro onde aparece a construção mais
emblemática, a Fortaleza de Kalemegdan. O resto do dia livre para aproveitar a cidade.
Dia 17, Seixta-feira, para Sremski Karlovci e Novi Sad
Café da manhã. Saida para Sremski Karlovci, cidade-museo que durante os séculos XVIII e XIX foi o centro da
cultura e da religão em Serbia. Depois da visita, saida até Novi Sad, a capital da Vojvodina. Incluída degustação
de vinho. É centro administrativo, económico, cultural e acadêmico da região onde encontramos também a
conservada Fortaleza Petrovaradin que avista a cidade do outro lado de Danubio. Retorno ao Belgrado.
Dia 18, Sábado, saida de Belgrado
Café da manhã. Transferência para o aeroporto do Belgrado para tomar o vôo do retorno.

Hotéis:
 Liubliana: Radisson Blu Plaza Hotel 4* ou semelhante
 Zagreb: Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* ou semelhante
 Split: Hotel Atrium 5* / President Split 4* ou semelhante
 Dubrovnik: Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Croatia 5* ou semelhante
 Budva: Hotel Adria 4* ou semelhante
 Tirana: Hotel Rogner 5* ou semelhante
 Ohrid: Hotel Park Lakeside 4* ou semelhante
 Skopje: Holiday Inn Skopje 4* ou semelhante
 Belgrado: Hotel Prag 4* ou semelhante
INICIO

FIM

PREÇOS POR PESSOA EM DOBLE

29-mai

15-jun

2.920 €

26-jun

13-jul

2.995 €

21-ago

7-set

2.995 €

18-set

5-out

2.920 €

SUPLEMENTO DE MEIA PENSÃO

400 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

890 €
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