mais as fascinantes
Bósnia-Herzegovina, Montenegro e Eslovênia
Zagreb, Parque Nacional de Plitvice, Saraievo, Mostar, Mdjugorje, Dubrovnik, Baía de Kotor,
Budva, Drvenik, Sucuraj, Hvar, Split, Trogir, Zadar, Opatija, Postojna, Ljubljana & Lago Bled

Saída do Brasil: 15 de setembro de 2018 (sábado) – 17 dias de viagem

20 dias em viagem

O PACOTE INCLUI:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Passagem aérea São Paulo/Zagreb/São Paulo em classe econômica voando British Airways
14 pernoites nos hotéis citados ou de categoria similar e impostos locais
Café da manhã nos hotéis e refeições mencionadas
Traslados com ônibus de luxo com ar condicionado
Guia local falando português durante os passeios
Ingresso dos pontos turísticos citados no programa
Franquia de 1 mala com, no máximo, 20kg por pessoa e maleteiro nos hotéis - uma mala por pessoa
Seguro viagem com cobertura médico-hospitalar de USD 60.000,00
Guia brasileiro acompanhando toda a viagem desde o Brasil para mínimo de 20 passageiros.

PREÇOS POR PESSOA
(Valores em Euro)

EM QUARTO
DUPLO

EM QUARTO
INDIVIDUAL

€ 4980,00

€ 6580,00

Conversão para Reais pelo Câmbio Turismo de Venda do Euro do dia do pagamento.
Formas de pagamento: total à vista ou 25% de entrada (em cheque ou depósito bancário) e
saldo em 3 parcelas fixas, sem juros em cartões de crédito

Consulte seu Agente de Viagem

Watanabetur – Cecília ou Rodrigo
(11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou
Cecilia@watanabetur.com.br

ROTEIRO: ENCANTADORA CROÁCIA – SAÍDA 15/SETEMBRO/ 2018
#

DATA

1

15/09
(Sáb)

2

16/09
(Dom)

3

17/09
(Seg)

4

18/09
(Ter)

5

19/09
(Qua)

6

20/09
(Qui)

7

21/09
(Sex)

8

22/09
(Sáb)

Saraievo

= café da manhã

= almoço

PROGRAMAÇÃO

BRASIL  LONDRES
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Zagreb, via Londres com a British Airways.
15:45 – Embarque no voo BA246 com destino a Londres.
LONDRES  ZAGREB (Croácia) -07:10 – Chegada a Londres. 08:15 – Conexão com o voo BA848 com destino a Zagreb.
11:35 – Chegada à bela capital da Croácia. Zagreb é a maior cidade do país, uma metrópole que soube conservar o
espírito de épocas passadas e, ao mesmo tempo, incorporar as comodidades da vida moderna. Traslado privativo do
aeroporto até o hotel. (Hotel Sheraton Zagreb ou similar)
ZAGREB / PARQUE NACIONAL DE PLITVICE / ZAGREB
-Dia de visita ao Parque Nacional de Plitvice para conhecer alguns de seus lagos e cachoeiras naturais.
(Hotel Sheraton Zagreb ou similar)
ZAGREB / SARAIEVO (Bósnia-Herzegovina)
-Visita panorâmica por Zagreb que está assentada sobre as cidades de Gradec e Kaptol. Gradec, ou Gornji Grad, antigo
povoado real, foi fortificada contra os ataques dos tártaros no século 13 e ainda conserva algumas de suas muralhas
e pórticos medievais. Em Kaptol, antigo assentamento religioso, destaca-se o Palácio Episcopal. Passeio para
conhecer as belas igrejas e os palácios góticos e barrocos, como a Catedral de Santo Estevão, a Igreja de São Marcos
e o Convento de Santa Clara, sede do Museu da cidade. A seguir, partida para Saraievo via Slavonski Brod. Chegada
e traslado ao hotel. (Hotel Bristol ou similar)
SARAIEVO
-Visita panorâmica de meio dia por Saraievo, que esteve mais de 300 anos sob o poder dos turcos até a chegada do
império Austro-Húngaro no fim do século 19. O império teve fim quando o Arquiduque Franz Ferdinand foi
assassinado em Saraievo, originando a primeira Guerra Mundial. Durante a visita, caminhada pelo antigo centro
histórico e cultural conhecendo a Biblioteca Nacional de 1896, o Bascarsija (a antiga área de comércio turco), o Museu
de Saraievo, a Igreja Ortodoxa de 1539, a Sinagoga de 1581, a Catedral Católica Romana de 1889, a Mesquita de Gazi
Husrev-Beg e a Ponte Latina, onde o Arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado em 28 de junho de 1914. Visita ao
Museu do Túnel da Guerra de Saraievo, chamado também de “Túnel da Vida”, que salvou a vida de milhares de
pessoas na Guerra de 1992 a 1995. (Hotel Bristol ou similar)
SARAIEVO / MOSTAR / MEDJUGORJE / DUBROVNIK (Croácia)
-Saída com destino a Dubrovnik via Mostar, cidade de grandes belezas naturais localizada em um lindo vale. Seu maior
símbolo é a Ponte Antiga, exemplo do triunfo e da reconciliação de Mostar, construída pelos Otomanos em 1566,
destruída na Guerra em 1993 e reconstruída em 2004. Continuação para Medjugorje, um dos lugares mais importante
de peregrinação do mundo por causa da aparição da Virgem Maria em 1981, e, a seguir, para Dubrovnik. Chegada a
Dubrovnik, a “Pérola do Adriático”, uma das cidades de pedra mais belas do mundo e traslado ao hotel.
(Hotel Valamar Lacroma ou similar)
DUBROVNIK
-Visita à cidade, fundada no ano 600 pelos gregos, com ruas e praças pavimentadas de mármore. Caminhada pelo
centro antigo amuralhado, com suas belas e charmosas ruas, fontes, praças e monumentos, passando pela Catedral.
Visita ao Monastério Franciscano. Dubrovnik faz parte do patrimônio Universal da Humanidade e conta com mais de
2.000 metros de magníficas muralhas em volta do centro antigo. (Hotel Valamar Lacroma ou similar)
DUBROVNIK / BAÍA DE KOTOR (Montenegro) / BUDVA / DUBROVNIK
-Dia de excursão à República de Montenegro, no Mar Adriático, margeando o Golfo Boka Kotorska, onde se encontram
as Baías de Topla, Tivat, Risan e Kotor, a ilha artificial de Nossa Senhora das Rocas e a ilha natural de San Jorge. A Baía
de Kotor, considerada pela Unesco como patrimônio Mundial da Humanidade, é o único fiorde do Mediterrâneo e o
mais setentrional da Europa. Continuação para a cidade antiga de Budvapara para conhecer a sua Igreja e o Museu.
Tempo livre para desfrutar da atmosfera de uma típica cidade antiga mediterrânea com os seus cafés e galerias.
Retorno a Dubrovnik. (Hotel Valamar Lacroma ou similar)

Montenegro

9

23/09
(Dom)

DUBROVNIK / DRVENIK / SUCURAJ /HVAR
-Saída para a maravilhosa ilha de Hvar, margeando o Mar Adriático em direção ao porto de Drvenik. Embarque em
ferry para a ilha de Hvar. Chegada e passeio panorâmico pela cidade de Hvar, que fez parte da história de
incontáveis civilizações: gregos, romanos, bizantinos, eslavos, entre outros. O centro é composto pela praça Trg
Svetog Stjepana e pela Catedral de mesmo nome, uma impressionante construção do século 16, na qual ainda se
realizam missas diárias. Tempo livre para passear por esta pequena cidade com seus cafés e restaurantes e fazer
compras em uma feirinha de artesanato local e traslado ao hotel. (Hotel Amfora ou similar)

10

24/09
(Seg)

HVAR
-- -Dia livre na Ilha de Hvar. Sugestão: passeios marítimos no litoral da ilha ou caminhada pelas suas ruas de pedra,
que guardam encantos de todas as civilizações que por ali passaram. (Hotel Amfora ou similar)

25/09
(Ter)

HVAR / SPLIT
-Saída com destino a Split via ferry. Em Split, passeio panorâmico com destaque para o magnífico Palácio do
Imperador Diocleciano, construído em pedra branca e declarado pela Unesco patrimônio da humanidade. Mais de
3000 pessoas ainda vivem dentro dos seus portais. Ali, se encontram importantes ruínas arqueológicas, como o
Templo de Júpiter, a Catedral de São Domingo e o Mausoléu de Diocleciano. Tempo livre para passear pela marina
com os seus charmosos cafés e restaurantes de frutos do mar. Acomodação e hospedagem no hotel.
(Hotel Atrium ou similar)

26/09
(Qua)

SPLIT / TROGIR / ZADAR / OPATIJA
-Saída com destino a Opatija via Trogir e Zadar. Chegada à cidade-museu de Trogir, tombada como patrimônio
Cultural da Humanidade e localizada em uma pequena ilha ligada ao continente por uma ponte. Visita panorâmica
para conhecer suas casas de pedra, igrejas e monastérios. A seguir, saída com destino à cidade de Zadar. Chegada
e visita panorâmica à cidade incluindo a Igreja de São Francisco, do século 16, a Igreja de São Donato, construída
em forma circular no século 9º, com aspecto de um castelo, sobre as ruínas de um foro romano, e a Catedral de
Santa Anastácia, que é a maior igreja do país. Prosseguimento para Opatija, bela estância termal e um dos mais
antigos centros turísticos do Adriático e traslado ao hotel. (Hotel Astoria ou similar)

11

12

13

27/09
(Qui)

14

28/09
(Sex)

15

29/09
(Sáb)

16

30/09
(Dom)

17

01/10
(Seg)

Postojna

OPATIJA / POSTOJNA (Eslovênia) / LJUBLJANA (Eslovênia)
-Saída para visita à cidade de Postojna para conhecer as Cavernas de Postojna, consideradas uma das maiores do
mundo, com mais de 20 quilômetros de extensão. A seguir, continuação para Ljubljana. Chegada e visita
panorâmica à bela capital eslovena apreciando o Castelo, as três pontes, com destaque para a Ponte do Dragão, o
Museu Nacional e o Teatro da Ópera. A cidade cresceu em volta do Forte Grand, construído no século 12 no alto
de uma colina de onde se pode desfrutar uma esplêndida vista dos Alpes Julianos e dos Karawanke. Acomodação e
hospedagem no hotel. (Hotel Best Western Premier Slon ou similar)
Nota importante: A temperatura no interior das Cavernas é de aproximadamente 10 graus, portanto é
recomendável levar roupa adequada.
LJUBLJANA / LAGO BLED / LJUBLJANA
-Saída para o pitoresco Lago Bled que foi, durante muitos anos, o principal destino turístico da Eslovênia. Chegada
e visita panorâmica apreciando seu imponente castelo e o famoso Lago Bled, de águas verde esmeralda, com sua
pequena ilha que abriga a Igreja de Santa Maria, antiga igreja barroca construída sobre uma capela pré-românica.
Cruzeiro pelo Lago Bled e retorno a Ljubljana. (Hotel Best Western Premier Slon ou similar)
LJUBLJANA / ZAGREB
-- -Manhã livre em Ljubljana. No início da tarde, saída com destino a Zagreb. Chegada e traslado ao hotel.
(Hotel Sheraton Zagreb ou similar)
ZAGREB  LONDRES  SÃO PAULO
-- -Pela manhã, traslado do hotel ao aeroporto de Zagreb.
12:30 – Embarque no voo BA849 da British Airways com destino a Londres. 14:00 – Chegada a Londres.
22:25 – Conexão com o voo BA247 com destino a São Paulo.
06:20 - Chegada a São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Ljubljana

