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CIRCUITOS EUROPEUS SELEÇÃO

ZAGREB, PLITVICE, ZADAR, TROGIR, SPLIT, KORCULA, DUBROVNIK

CROÁCIA
FABULOSA

ITINERÁRIO:
1º Dia (Sex) – Lisboa, Porto ou
Faro / Zagreb
Voo regular com destino a Zagreb.
Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia (Sáb) – Zagreb

Zagreb

Visita panorâmica da capital da Croácia:
Dolac (o mercado ao ar livre), cemitério
Mirogoj; Cidade Alta (Kaptol) - o centro
medieval com a igreja de São Marcos,
a Catedral, Kamenita Vrata (centro de
devoção da Virgem Maria, patrona da
cidade) e Trg bana Josipa Jelacica - a
praça principal. Tarde livre. Alojamento.

Zadar
Split
Korcula

Dubrovnik

3º Dia (Dom) – Zagreb / Lagos de
Plitvice / Zadar
Partida para Plitvice, com paragem em
Rastoke para conhecer as suas cascatas. Almoço. Tarde dedicada a explorar
o Parque Nacional, um dos símbolos do
país, com os seus 16 lagos ligados por
92 cascatas. Caminhada nos trilhos para
apreciar a fauna e a flora locais. Jantar e
alojamento em Zadar.

8 D I AS

D ES D E

9 RE FEI ÇÕES

1.520€

DATAS DE PARTIDA

Junho

05,12,19

(Mín. 2 participantes):

Setembro
Outubro

04,11,18,25

2020
Maio

02,09

01,08,15,22,29

4º Dia (Seg) – Zadar / Trogir / Split
Visita panorâmica de Zadar, cidade da
Dalmácia Central conhecida pelo licor
Maraschino: Forum Romano, Igreja de
São Donato, Catedral de Santa Anastasia, Rua Kalelarga e muralhas. Saída para
Pakovo Selo, uma aldeia etnográfica do
interior para degustação de vinho e presunto dálmata. Almoço e continuação
para Split, via Trogir pequena cidade
medieval. Jantar e alojamento.

“a pequena Dubrovnik”. Jantar e alojamento.
6º Dia (Qua) – Korcula / Ston /
Dubrovnik
Visita da cidade medieval, onde se
destaca a Catedral de São Marcos
(entrada), a Igreja de Todos os Santos
e as ruínas do lugar onde se diz ter
nascido Marco Polo. Saída para Ston,
construída no séc. XV e rodeada de
uma muralha de 5,5km, a 2ª maior do
mundo. Almoço e tempo livre. Continuação para Dubrovnik. Jantar e alojamento.
7º Dia (Qui) – Dubrovnik
Dubrovnik, a Pérola do Adriático. A cidade antiga, património da UNESCO,
está rodeada por 1940m de muralhas
góticas e renascentistas, guardando
no seu interior numerosas igrejas e
palácios de estilo renascentista. Passeio guiado pelo centro histórico com
destaque para a Porta de Pile, o Palácio do Reitor (entrada), a Catedral
e o Mosteiro Franciscano (entrada)
com uma das farmácias mais antigas
da Europa. Tarde livre para desfrutar
desta famosa estância do Mar Adriático, com inúmeros bares e esplanadas.
Jantar e alojamento.
8º Dia (Sex) – Dubrovnik / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

5º Dia (Ter) – Split / Korcula
Visita à grande jóia de Split, o Palácio
de Diocleciano, do séc.IV onde foram
filmadas cenas da “Guerra dos Tronos”:
sotãos, peristilo, Templo de Júpiter e
Catedral. Tempo livre. À tarde partida
para a Ilha de Korcula, conhecida como

Nota: datas sublinhadas operam no sentido inverso (de Dubrovnik a Zagreb)

HOTÉIS PREVISTOS 4 +
Serviços incluídos:
t Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
t Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola/portuguesa;
t 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
t 9 refeições;
t Transfers de chegada e saída;
t Taxas de IVA;
t Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 151€ (suj. a
alteração)
t Bagageiros nos hotéis;
t Seguro de viagem
Os preços não incluem:
t Bebidas às refeições;
t Bagagem de porão (consulte-nos)
t Despesas de reserva

Cidade

Hotel

Zagreb

Internacional

Zadar

Kolovare

Split

Art

Korcula

Liburna / Marko Polo / Port 9

Dubrovnik

Lero

PREÇOS POR PESSOA DESDE
Datas

Duplo

Single

1-8Mai+Out

1.520 €

1.978 €
2.036 €

15-29Mai

1.574 €

Jun+ 4,18,25Set

1.661 €

2.190 €

11Set

1.709 €

2.238 €

Base tarifa aérea Croatia cl.S – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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