
Day-by-Day

1º Dia - Domingo - Viena

Chegada ao aeroporto de Viena, traslado

ao hotel e acomodação. Jantar de boas-

vindas no famoso restaurante

Marchfelderhof com bebidas incluídas.

2º Dia - Segunda-feira - Viena

Café da manhã e passeio panorâmico

percorrendo a "Ringstrasse" com seus

suntuosos monumentos como a Ópera,

os Museus de Belas Artes e Ciências

Naturais, o monumento de Maria Teresa,

o Parlamento, a Prefeitura, o Teatro

Nacional, o Palácio Imperial "Hofburg" .

Visitamos também os Jardins do

Belvedere, o palácio de verão do Príncipe

Eugênio de Saboia com uma vista

magnífica da cidade imortalizada por

Canaletto em suas pinturas de Viena.

Caminhamos pela cidade velha de Viena

passando pelo Relógio Anker, o Bairro

Judeu, a Praça Freyung com seus

palácios e a Praça dos Heróis onde se

destaca o Palácio Imperial. Terminamos

a caminhada com a visita interior da

Catedral de San Esteban. Retorno ao

hotel e tarde livre. Alojamento em Viena.

Descubra a Croácia 2023 
13 dias

Parte Terrestre

Viena, Ljubljana, Postojna, Bled, Zadar, Split, Dubrovnik, Medjugorje, Mostar, Sarajevo e

Zagreb

https://utloperadora.com.br/


3º Dia - Terça-Feira - Viena -

Liubliana

Café da manhã e saída em ônibus para

Ljubljana, capital da Eslovênia. Em

seguida, visite a pé a cidade velha onde

se destacam a Câmara Municipal, a

Fonte Robba, as Três Pontes, a

Universidade e o Parlamento.

Alojamento em Liubliana.

4º Dia - Quarta-Feira -

LJUBLJANA - POSTOJNA - BLED -

LJUBLJANA

Café da manhã e continuação do passeio

em direção a Postojna, famosa por suas

cavernas de estalactites. A visita será

feita pelo trem turístico mineiro

passando pelas cavernas conhecidas

como Ballroom e Paradise. O destaque é

a caverna abobadada chamada Concert

Hall. Continuamos até a cidade de Bled

com seu icônico lago e pequena ilha

considerada a foto mais reproduzida da

Eslovênia. Regresso a Liubliana e

alojamento.

5º Dia - Quinta-Feira -

LJUBLJANA- ZADAR - SPLIT

Após o café da manhã, continuamos

nossa jornada para Zadar, cidade que foi

o centro administrativo da Dalmácia

bizantina, alcançando sua fama em toda

a Europa no século XVII. Na chegada,

visitaremos as ruínas do Forum

Romanum e a Igreja de San Donato, do

século IX. Continuamos nosso passeio

até a principal cidade da região da

Dalmácia – Split. Alojamento.

6º Dia - Sexta-Feira - Split

Café da manhã e visita à cidade de Split,

que nasceu do colossal palácio do

imperador romano Diocleciano.

Passeando pelas suas praças e ao longo

do seu cativante passeio marítimo no

Mar Adriático, descobriremos esta

cidade cheia de vida. Como locais

relevantes destacamos: a Sala do

Palácio, o Peristilo, a torre sineira da

Catedral de San Domnius, o Templo de

Júpiter.

7º Dia - Sábado - Split -

Dubrovnik

Após o café da manhã, partimos para

Dubrovnik ao longo da costa acidentada

da Dalmácia, com uma paisagem

encantadora de milhares de ilhas nas

margens do Mar Adriático. Chegada e

visita à cidade antiga, também declarada

Património Mundial da UNESCO. Pontos

de particular interesse são a Igreja

Franciscana do século XIV, o Palácio do

Reitor, a Catedral e o Mosteiro

Dominicano. Uma obra-prima do

Renascimento que serviu de defesa para

os cidadãos é a Torre Minceta, a maior

da muralha de Dubrovnik e a mais bem

preservada da Europa. Alojamento.

8º Dia - Domingo - Dubrovnik

Café da manhã e dia livre.

9º Dia - Segunda-feira -

Dubrovnik

Café da manhã e dia livre. Excursão

opcional a Montenegro, visitando as

mais belas cidades e vilas do país (não

incluído). Alojamento.



10º Dia - Terça - DUBROVNIK -

MEDJUGORJE - MOSTAR -

SARAJEVO

Café da manhã e saída para a Bósnia-

Herzegovina com parada em

Medjugorje, local de peregrinação das

últimas aparições da Virgem Maria.

Continuação para Mostar, antiga capital

e cidade emblemática na guerra da

Bósnia 1992-1995 devido à destruição

da Ponte Velha reconstruída em 2004.

Durante séculos, a cidade foi um grande

caldeirão onde se fundem diferentes

culturas e religiões, manifestando-se

em uma convivência pacífica. A cidade

velha é a parte mais visitada, com suas

ruas medievais com pequenas lojas de

artesanato típicas da região.

Continuação para Sarajevo, capital da

Bósnia e Herzegovina. A cidade é a sede

religiosa do Supremo Mufti dos

Muçulmanos, do Bispo Metropolitano, da

Igreja Ortodoxa Sérvia e da sede

arquiepiscopal da Igreja Católica. Ele

também ganhou fama internacional pelo

assassinato do arquiduque Franz

Ferdinand da Áustria (1914), que acabou

sendo o gatilho para a eclosão da

Primeira Guerra Mundial. Alojamento.

11º Dia - Quarta-Feira -

Sarajevo

Café da manhã e visita à cidade que

fascina por sua multinacionalidade, pois

anda de mãos dadas com uma pletórica

diversificação cultural de muitos séculos

que se evidencia em uma das maiores

atrações arquitetônicas, a famosa

Mesquita Husfreg Beg do século XVII

com sua magnífica ornamentação de

estalactites sob o Cúpula. Também

visitamos o pitoresco bazar "Bas Carsija"

do século XV, localizado no centro

histórico da cidade, o Bairro Austro-

Húngaro e o Estádio Olímpico. Tarde

livre para compras. Pernoite em

Sarajevo.

12º Dia - Quinta-feira - Sarajevo

- Zagreb

Café da manhã e saída para Zagreb,

capital da Croácia. Chegada e passeio

pela cidade velha onde se destacam o

Palácio do Governo, a Catedral de San

Esteban e a Igreja de San Marcos.

13º Dia - Sex - Zagreb

Sex ZAGREB

Café da manhã e traslado ao aeroporto.

* Extensão

Incluído

12 noites em Hotéis de categorias 4* superior e 5*

10 visitas em pontos turísticos conforme roteiro.

13 refeições: 12 buffet de café da manhã + 1 jantar com bebidas inclusas

Guias experientes com espanhol/português e guias locais licenciados

Carregadores nos hotéis.



Não Incluído

Parte aérea nacional e internacional.

Gastos pessoais

Seguro de Viagens

Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas.

Despesas com documentação (passaporte, vistos e vacinas)

Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.

Saídas

2023

Abril 16 30

Maio 14 28

Junho 11 25

Julho 9 23

Agosto 6 20

Setembro 3 17

Outubro 1

Preço por pessoa

EUR 2.740 em apto duplo

EUR 1.020 Suplemento Individual

* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a

alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse

material.


