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JUNHO / JULHO / SETEMBRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Zagreb

DIA 2  ›  Zagreb  ›  Bled  ›  Ljubljana  250 Kms

DIA 5  ›  Zadar  ›  Split  ›  Dubrovnik  390 Kms

DIA 6  ›  Dubrovnik  ›  Perast  ›  Kotor  ›  
Dubrovnik  210 Kms

DIA 3  ›  Ljubljana  ›  Postojna  ›  Rijeka  ›  
Crikvenica   155 Kms

DIA 4  ›  Crikvenica  ›  Plitvice  ›  Zadar 
245 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino a Zagreb, via Frankfurt ou Munique. 
Chegada e transfer até ao centro da capital croata, Zagreb. 
Visita panorâmica com destaque para a Praça Ban Jelačić, 
em homenagem ao herói nacional da Croácia, os bairros 
medievais de Gradec e Kaptol, a Catedral de Zagreb, o Teatro 
Nacional e a Igreja de São Marcos.  Jantar. Alojamento no 
Hotel Dubrovnik  (partida de março) ou no Hotel 
Academia   (restantes partidas) ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para conhecer a cidade Bled, 
cercada pelos Alpes Julianos, beneficia de uma imensa beleza 
natural e é um dos locais mais emblemáticos da Eslovénia. 
Passeio de barco até à pitoresca ilha em pleno Lago Bled para 
visita e almoço no Castelo de Bled. Prosseguimos até à capital 
eslovena, reconhecida como Capital Verde Europeia em 2016. 
Passeio pelo núcleo histórico de Ljubljana, com destaque 
para a Catedral de São Nicolau, a Praça de Preseren, a Ponte 
Tripla, a Ponte dos Dragões, símbolo da cidade, e o seu 
Castelo homónimo. Jantar.  Alojamento no Hotel Radisson 
Blu Plaza Ljubljana  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Split com uma breve 
paragem em Trogir, cidade medieval e centro artístico do 
país, classificada como Património Mundial da UNESCO. 
Destaque para o Castelo de Kamerlengo, a Catedral de São 
Lourenço e o Palácio Ducal. Em Split, visita ao maravilhoso 
Palácio de Diocleciano, monumento único de arquitetura 
romana, e destaque para a Catedral de São Dômnio e o 
Templo de Júpiter (visitas exteriores). Almoço. Continuação 
da viagem até Dubrovnik. Jantar.  Alojamento no Hotel Lero 
 ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Montenegro 
para visita a um dos tesouros deste país, a Baía de Kotor. 
Primeira paragem na vila pitoresca de Perast para um belo 
passeio ao longo da marginal e apreciar a paisagem sobre 
a Baía da Kotor com as ilhas de S. Jorge e da Nossa Senhora 
das Rocha. De barco, prosseguimos para Kotor, Património 
da UNESCO, cidade medieval fortificada com destaque para 
o centro histórico repleto de igrejas e praças, a Torre do 
Relógio, e o Museu Marítimo. Almoço. Regresso a Dubrovnik. 
Jantar.  Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita às Grutas de 
Postojna, classificadas como Património da Humanidade pela 
UNESCO. Através de uma viagem no comboio subterrâneo, 
teremos uma experiência única onde poderemos observar 
alguns dos melhores exemplos de estalactites e estalagmites. 
Almoço. Partida para Rijeka, terceira maior cidade da Croácia. 
Breve panorâmica com destaque para o Castelo de Trsat e 
o seu centro histórico. Continuação até Crikvenica. Jantar.  
Alojamento no Hotel Marina Selce  ou similar. 

DIA 8  ›  Dubrovnik  ›  Lisboa ou Porto

DIA 7  ›  Dubrovnik

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades de 
caráter pessoal. Sugerimos a subida de teleférico no Monte 
Srđ para uma panorâmica surpreendente sobre a cidade de 
Dubrovnik. Em horário a combinar localmente, transporte 
para o aeroporto para embarque em voo regular com destino 
ao Porto ou Lisboa, via Munique e/ou Frankfurt. Chegada, fim 
dos nossos serviços e da viagem.

Pequeno-almoço no hotel. Dia para explorar Dubrovnik, 
a pérola do adriático e um dos principais cenários 
cinematográficos da famosa série Game of Thrones. Visita 
ao Mosteiro Franciscano que alberga a farmácia mais antiga 
da Croácia e ao Mosteiro Dominicano. Almoço. Continuamos 
o passeio por umas das mais movimentadas avenidas, 
Stradun, com passagem pelo Palácio Sponza, Palácio do 
Reitor, Catedral de Santa Maria Maior e o Porta Pile, a mais 
importante da cidade. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Partida para visita ao Parque 
Nacional dos Lagos de Plitvice, um paraíso em plena Croácia 
Central e considerado Património da UNESCO desde 1979. 
Parque repleto de paisagens verdejantes que alberga 16 
magníficos lagos interligados entre si através de pequenas 
cascatas. Prosseguimos até Zadar, cidade costeira junto 
ao Mar Adriático. Visita panorâmica com destaque para 
as muralhas da cidade, “outrora Zadar foi a maior cidade 
fortaleza da República de Veneza”, as ruínas do Fórum 
Romano, a Igreja de São Donato e a Catedral de Santa 
Anastácia. Oportunidade para assistir ao magnífico pôr-do-
sol (se as condições climatéricas permitirem) e conhecer 
o Órgão do Mar, instrumento musical único tocado pelas 
ondas do mar, e o monumento de Saudação ao Sol.  Jantar.  
Alojamento no Hotel Kolovare  ou similar. 

Croácia,
Eslovénia & 

Montenegro
Através de cenários deslumbrantes, riqueza histórica e natural, tesouros 

medievais e diversidade cultural, conhecerá três países que o farão viajar 
no tempo e despertar os seus sentidos e emoções.  

1. DUBROVNIK

2. LAGO BLED, ESLOVÉNIA 3. LAGOS PLITVICE 4. CATEDRAL DE DUBROVNIK

02 Partidas de 
Lisboa ou Porto

›
REFEIÇÕESVISITAS

06 12

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

8 dias › 7 noites de alojamento
a) de 6 a 13 de Junho,
b) de 18 a 25 de Julho ou 
    de 5 a 12 de Setembro

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de 
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (02h45) - Munique (01h50) - Zagreb
• Dubrovnik (01h35) - Munique/Frankfurt (02h50) 
– Porto ou 
• Lisboa (03h00) - Munique (01h50) - Zagreb 
• Dubrovnik (01h35) - Munique/Frankfurt (03h10) 
– Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 190€ (Partida de Lisboa) **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Zagreb, 
Ljubljana, Lagos Plitvice, Zadar, Split, Perast, Kotor, 
Buvda e Dubrovnik; 
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 7 jantares e 5 almoços;
› Entrada no Castelo de Bled, Grutas de Postojna, 
Parque dos Lagos de Plitvice, Palácio de Diocleciano 
em Split, Mosteiros Franciscano e Dominicano em 
Dubrovnik;
› Passagem de barco para a ilha de Bled;
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

Suplemento de partida do Porto  25€

   a) 1.795€    b) 1.835€

   a) 2.035€    b) 2.115€

   a) 1.350€    b) 1.380€


