Circuito 13 dias, Grande Tour da Croácia, Bósnia e Eslovénia, saídas segundas de Junho a Setembro / 39831

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito 13 dias, Grande Tour da Croácia, Bósnia e Eslovénia,
saídas segundas de Junho a Setembro

Circuito de 13 Dias Grande Tour da Croácia, Bósnia e Eslovénia, 2
noites em Dubrovnik, 2 Sarajevo, 2 Split, 1 Plitvice, 2 Opatija, 1
Liubliana e 2 Zagreb, início Dubrovnik, final Zagreb.

●

●
●
●

Visitas panorâmicas em Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Split, Liubliana ,Zagreb
,Rijeka,Opatija.
Parque de Plitvice (com entradas).
Cavernas de Postjona (com entradas).
Lago de Bled

Resumen del viaje
DIA 1. DUBROVNIK

DIA 2. DUBROVNIK

DIA 3. DUBROVNIK – SPLIT

DIA 4. SPLIT

DIA 5. SPLIT – MOSTAR – SARAJEVO
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DIA 6. SARAJEVO

DIA 7. SARAJEVO - PLITVICE

DIA 8. PLITVICE - RIJEKA - OPATIJA

DIA 9. OPATIJA (com visita opcional a Pula)

DIA 10. OPATIJA - POSTOJNA - BLED - LIUBLIANA

DIA 11. LIUBLIANA - ZAGREB

A SATISFAÇÃO E O BEM-ESTAR DE NOSSOS CLIENTES É NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO E PARA
ISSO, OFERECEMOS A CADA ANO:

+ SERVIÇO

+ QUALIDADE...

...EM CADA DETALHE DE SUA VIAGEM: Nos VOOS

Trabalhamos com companhias de primeira categoria: IBERIA, LUFTHANSA, SAS,
AF/KLM...(Somente opções com AÉREO)

Oferecemos saídas a partir de todos os aeroportos.

Sempre à procura de mais COMODIDADE para nossos clientes:
iniciamos a viagem em um ponto do destino e o retornamos a partir de outro, para evitar
quilômetros desnecessários de estrada.

Na ASSISTÊNCIA
Estamos à sua espera no aeroporto de chegada desde o primeiro dia e nossa equipe irá levá-lo até
seu hotel para sua acomodação.
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Durante toda a viagem, você vai contar com o acompanhamento e a assistência de um de nossos
guias especializados, sempre que necessite

Nos HOTÉIS
Fazemos uma seleção cuidadosa dos hotéis que oferecemos em todos os nossos circuitos.

Oferecemos diferentes categorias: 3* Sup, 4* e 4* Centro da Cidade, para que você possa escolher
aquele que melhor se adapta às suas necessidades.

No TUDO INCLUSO
Oferecemos esta opção em praticamente todos os nossos circuitos, incluindo: café da manhã buffet,
almoço e jantar, além das visitas mais importantes. Isto significa mais comodidade e uma
grande economia, SEM SURPRESAS!
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Itinerario ampliado
DIA 1. DUBROVNIK

Chegada a Dubrovnik, assistência no aeroporto por parte da equipe da Panavisión e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. DUBROVNIK

Café da manhã buﬀet. Na parte da manhã visita panorâmica à cidade de Dubrovnik, conhecida como a "Pérola do Adriático".
Fundada há 1.300 anos, suas praças pavimentadas de mármore, suas ruelas íngremes, conventos, igrejas, palácios, pontes
e museus, tudo construído em pedra da mesma cor, constituem um dos locais maisinteressantes a serem visitados.
Dubrovnik faz parte do Patrimônio Universal da UNESCO e possui mais de 2.000 metros de muralhas. Durante a visita,
faremos uma caminhada pelo centro antigo para admirar a Catedral, o Monastério Franciscano, o Monastério Dominicano e o
Palácio do Reitor, sede do governo e do reitor, na época em que Dubrovnik era uma república independente. Almoço (opção
PC). Tarde livre durante a qual poderá visitar opcionalmente o Arquipélago de Elaﬁti, visitando as ilhas Kolocep e Lopud.
Sobre as colinas de Kolocep veremos ruínas de vilas e castelos dos nobres de Dubrovnik. Jantar e acomodação.

DIA 3. DUBROVNIK – SPLIT

Café damanhã buﬀet. Saída para Split. Chegada e almoço (opção PC). Na parte da tarde visita panorâmica em Split, principal
porto marítimo da costa da Dalmácia, no mar Adriático. A cidade cresceu em torno do palácio do imperador romano
Diocleciano, que nasceu perto de lá, no ano 245 d.C. A cidade antiga de Split é um tesouro arquitetônico e foi
declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 1979. Além disso, o Palácio de Diocleciano oferece interessantes vestígios
arqueológicos como a fortaleza e o Templo de Júpiter. Jantar e acomodação.

DIA 4. SPLIT

Café da manhã buﬀet. Dia livre para desfrutar como preferir das maravilhas de Split. Almoço (opção PC). Você terá a
oportunidade de fazer uma visita opcional a Trogir, bela cidade construída sobre uma pequena ilha (cerca de 1 km2),
localizada entre o continente e a ilha de Ciovo. De origem grega, Trogir manteve o seu charme ao longo dos séculos, além
de sua rica cultura e fascinante urbanismo, uma mistura de inﬂuências grega, romana e veneziana. Em 1997, foi inscrita na
lista de cidades Patrimônio da Humanidade da UNESCO. Jantar e acomodação.

DIA 5. SPLIT – MOSTAR – SARAJEVO

Café da manhã buﬀet. Na parte da manhã, saída para Mostar, às margens do rio Neretva. As primeiras referências desta
cidade datam do século XV, sob o domínio do império otomano, foi uma cidade de estilo oriental, que chegou a contar com
numerosas mesquitas. Mostar conheceu um período de grande desenvolvimento urbano e comercial enquanto pertenceu ao
império Austro-Húngaro. A cidade recebeu o nome de sua famosa ponte (Stari Most, que signiﬁca Ponte Velha) que
foi destruída durante a guerra e reconstruída com fundos da UNESCO. Almoço (opção PC) e continuação para Sarajevo.
Jantar e acomodação.

DIA 6. SARAJEVO

Café da manhã buﬀet. Visita panorâmica em Sarajevo. Rodeada pelos Alpes Dináricos e cortada pelo rio Miljacka, é a capital
e a cidade mais populosa da Bósnia- erzegovina. Embora os primeiros assentamentos da região remontam aos tempos préhistóricos, foi construída como fortaleza para o Império Otomano, no século XV. O domínio turco deixou suas marcas em
mesquitas e ruas, especialmente no antigo bazar turco Bascarsija, onde você pode fazer algumas compras. Sarajevo é
conhecida por ter sido o lugar onde foi assassinado o Arquiduque Francisco Fernando da Áustria, fato que acabou sendo o
estopim da Primeira Guerra Mundial; e por ter sido sitiada pelas tropas servo-bósnias durante a guerra (de 5 de abril de
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1992 a 29 de fevereiro de 1996). Almoço (opção PC) e tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 7. SARAJEVO - PLITVICE

Café da manhã buﬀet. Saída rumo ao Parque Nacional dos Lagos de Plitvice. Almoço (opção PC), na região croata de Lika.
Esta maravilha natural de mais de 4.000 anos está formada por 16 lagos que se comunicam entre si por meio de 92
cataratas e cascatas. Os lagos se estendem de Mala Kapela a Pljesevica, ao longo de oito quilômetros. O mais alto é o
de Prosce e o de maior profundidade e extensão é o de Kozjak. A cadeia de lagos se nutre, principalmente, das águas dos
rios Bijela e Korana. Este conjunto foi designado Parque nacional desde 1949 e, desde 1979, faz parte do Patrimônio da
Humanidade da UNESCO. Traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 8. PLITVICE - RIJEKA - OPATIJA

Café da manhã buﬀet. Saída para Rijeka, preciosa cidade croata situada no interior da baía de Kvarner. Fundada em 1723
como um porto livre, durante os séculos XVIII e XIX, Rijeka passou pelas mãos da Áustria do Habsburgo, Croácia e Hungria.
Almoço (opção PC). Continuação para Opatija, situada ao fundo da baía de Kvarner, na Ístria. Cidade onde residem reis,
imperadores e aristocratas, foi conhecida como a "Nice da Áustria”. Jantar e acomodação.

DIA 9. OPATIJA (com visita opcional a Pula)

Café da manhã buﬀet. Dia livre para conhecer Opatija por conta própria. Almoço (opção PC) com possibilidade de fazer uma
visita opcional a Pula, a maior cidade da Ístria e seu centro administrativo dos tempo romanos, onde você poderá admirar o
espetacular anﬁteatro de Pula, construído no século I, na época de Augusto e Vespasiano e que chegou a abrigar 20.000
pessoas durante os espetáculos de gladiadores. Jantar e acomodação.

DIA 10. OPATIJA - POSTOJNA - BLED - LIUBLIANA

Café da manhã buﬀet e saída em direção a Postojna, na Eslovênia, onde visitaremos suas famosas cavernas. Trata-se de
uma excursão subterrânea com guia através das grutas, conhecidas como Salão de Baile e Paraíso. O mais chamativo das
cavernas é uma enorme câmara abobadada onde o diretor italiano Arturo Toscanini dirigiu, numa ocasião, um concerto com
orquestra completa. Almoço (opção PC) e continuação para Bled, bela localidade eslovena situada a poucos quilômetros da
fronteira com a Áustria. Seu imponente castelo (fundado pelos bispos de Brixen) é o que há de mais característico,
juntamente com o Lago de Bled, onde há uma pequena ilha com uma igreja barroca construída sobre uma capela préromânica. Tempo livre durante o qual poderá realizar opcionalmente uma excursão de barco à ilha e visitar a igreja.
Continuação para Liubliana. Jantar e acomodação.

DIA 11. LIUBLIANA - ZAGREB

Café da manhã buﬀet. Pela manhã, visita panorâmica em Liubliana, capital da Eslovênia, situada nas margens do rio
Ljubljanica. Nascida como um assentamento militar romano a mediados do século I a.C., caiu sob o domínio dos francos e foi
conquistada por Rodolfo I de Habsburgo, no século XIII. Capital das Províncias da Ilíria durante o período napoleônico,
foi incorporada ao Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos após a Primeira Guerra Mundial e tornou-se a capital da República
Socialista da Eslovênia, formando parte da Iugoslávia após a Segunda Guerra Mundial. Almoço (opção PC) e continuação
para Zagreb. Jantar e acomodação.

DIA 12. ZAGREB

Café da manhã buﬀet e visita panorâmica em Zagreb, capital da Croácia e a maior cidade do país, uma das metrópoles
europeias que conseguiu conservar o espírito de épocas passadas e incorporar, ao mesmo tempo, todos os avanços da vida
moderna. Embora a área onde Zagreb está assentada tenha sido habitada desde o período neolítico, a cidade só foi
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mencionada pela primeira vez no ano de 1094,quando o rei da Hungria, Ladislau I, fundou uma diocese no monte Kaptol. A
cidade assentou- se sobreas cidades gêmeas de Gradec e Kaptol, numa colina voltada para o vale o rio Sava. A princípios do
século XVII, as duas localidades se converteram numa únicacidade, Zagreb. Em seu centro histórico, destacam- se igrejas e
palácios góticos e barrocosde grande beleza, como a catedral de Santo Estêvão, a igreja de São Marcos e o convento de
Santa Clara, sede do Museu da cidade. Almoço (opção PC). Tarde livre durante a qual poderá realizar uma excursão
opcional a Varazdin, às margens do rio Drava, no nororeste da Croácia. Foi sua capital entre 1767 e 1776 e é hoje conhecida
como a cidade do barroco, da música e das ﬂores. Jantar e acomodação.

DIA 13. ZAGREB

Café da manhã buﬀet. Na hora marcada, traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Meia pensão

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.940
Spto. quarto individual . . . . . . . . . . . . . . 600
Spto. Pensão completa . . . . . . . . . . . . . 305

? Temporada Meia . . . . . . . . . . . . . . . . 20
? Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bônus cancel sem despesas . . . . . . . . . 30
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Incluido
 Guia acompanhante e assistência a partir da chegada.
 Ônibus Autopullman de luxo para o percurso terrestre.
Acomodação: nos hotéis previstos ou similares em quartos duplos com banheira ou chuveiro.
Visitas panorâmicas:
– Dubrovnik, Mostar, Sarajevo
– Split, Liubliana, Zagreb.
Outras visitas:
- Rijeka e Opatija
- Parque de Plitvice (com entradas
- Cavernas de Postojna (com entradas)
- Bled
Refeições: meia pensão (café da manhã e jantar) ou pensão completa (café da manhã, almoço e
jantar) conforme opção escolhida (bebidas não inclusas no almoço e jantar).
Seguro de viagem.

No Incluido
EXTRAS

Condiciones
NA LUSOVIAGENS NOS ESFORÇAMOS DIA A DIA PARA OFERECER PROFISSIONALISMO
e VANTAGENS
... na hora de oferecer, reservar e fornecer aos nossos clientes os serviços contratados.
Supervisionamos todos os detalhes da sua viagem: a qualidade dos hotéis onde você
ficará hospedado, o treino dos guias que irão acompanhá-lo e tudo o mais que nos ajude a atender
ou superar suas expectativas. Estaremos à sua espera nos aeroportos de destino e nossos guias irão
orientá-lo pessoalmente durante toda a viagem, porque não deixamos nada ao acaso.
Nossos roteiros são projetados para que você conheça o que há de mais importante e interessante
nas cidades a serem visitadas, sem deixar de lado sua comodidade. Por exemplo, temos acordos
especiais que nos permitem reservar uma data e hora nos museus mais importantes da Europa,
como os Museus do Vaticano, sem precisar fazer fila. Faça sua reserva com a LUSOVIAGENS,
arrume sua bagagem, e prepare-se para desfrutar. Deixe a organização e o planeamento por nossa
conta.
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Sua SATISFAÇÃO é nosso principal objetivo e estamos à sua disposição antes, durante e depois da
sua viagem.
Além Disso...
ASSISTÊNCIA 24 HORAS .....................
A Lusoviagens coloca à disposição dos seus clientes 24 horas por dia para uso exclusivo durante os
dias de viagem:
SEGURO DE VIAGEM...................
Todos os nossos passageiros desfrutam de um Seguro de Viagem exclusivo.
Por acidente ou doença até 901 €
Por morte acidental até 1.002 €
Por furto de bagagem até 120 €

DESCONTOS POR VENDA ANTECIPADA
• Condição imprescindível: reservar 60 dias antes da data de saída e que os descontos estejam
indicados na página do circuito a reservar.
• Os cruzeiros fluviais possuem descontos próprios. Nas datas com desconto oferecemos 10%
Em outras datas de saídas
DESCONTOS PERMANENTES
Crianças. Para crianças com menos de 12 anos dividindo quarto com dois adultos
Para a terceira pessoa dividindo quarto duplo, aplica-se um desconto de 5%. Exceto nos programas
que já tenham o preço em acomodação tripla publicado, com o desconto já aplicado.
O quarto triplo é composto por uma ou duas camas normais e uma dobrável ou turca
Pessoas com mais de 65 anos beneficiam de um desconto de 5%.

DESCONTOS PARA GRUPOS
A grupos de 10 passageiros ou mais oferecemos 5% de desconto por pessoa.
Nota comum a todos os descontos.
Estes descontos não podem ser combinados uns com os outros ou com outras promoções. Não se
aplica em nenhum caso a taxas aéreas, vistos ou eventuais suplementos futuros.

Notas IMPORTANTES ....................................
Em virtude dos horários de voo, por motivos operacionais, se a chegada ao hotel no primeiro dia de
viagem ocorrer logo após as 20 h, não será possível servir o jantar, mesmo quando este estiver
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incluído.

Qualquer problema relacionado com os voos (atrasos, extravio de bagagem, etc.) é da
responsabilidade das companhias aéreas. É imprescindível formalizar a reclamação nos balcões das
companhias aéreas, para posterior reclamação.

OS GUIAS
Com um alto nível cultural e um grande conhecimento dos países onde trabalham, colocamos à sua
disposição uma excelente equipa de profissionais.
Nossos guias são perfeitamente treinados e qualificados para realizar esta importante tarefa:
acompanhá-lo durante sua viagem, prestar toda a orientação necessária, mostrar os monumentos e
explicar a história dos lugares mais importantes que você vai conhecer...

OS ITINERÁRIOS
Muito bem planeados, o nosso produto de mais de 30 anos de experiência, na LUSOVIAGENS
recorremos aos melhores e mais prestigiados Parceiros de que nos permitem conhecer a fundo as
necessidades de nossos clientes. Planeamos nossos itinerários tendo em vista sua maior comodidade:
um mínimo de quilômetros percorridos de ônibus, mínimas mudanças de hotéis possíveis, tempo
suficiente para visitar e desfrutar de cada cidade, paisagem, museu ou monumento.... Nossa
empresa tem acordos com os Museus Vaticanos e outros monumentos para garantir a data e a hora
das visitas e esta pré-reserva permite o acesso direto, sem esperas..

NOSSO CONTROLE DE QUALIDADE
Sua OPINIÃO é muito importante para nós...
Esperamos que todos estes serviços sejam do seu agrado, por essa razão, queremos saber sua
OPINIÃO.
Durante a viagem, nosso Departamento de Qualidade vai se dirigir a você ou a algum outro membro
do grupo para obter em primeira mão suas impressões e seu grau de satisfação.
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Hoteles
HOTÉIS previstos ou similares
Dubrovnik:
Babin Kuk*** Cidade
Petka/Ivka*** Cidade
Sarajevo:
Holiday Inn**** Centro
Bosnia **** Centro
Split:
Dalmina**** Periferia
President**** Solin
Katarina **** Dugopolje
Á. Plitvice:
Macola*** Plitvice
Jezero** Plitvice
Opatija(2):
Liburnia Htls.***/**** Cidade
Grand/Agava**** Cidade
Adriatic***/**** Cidade
Liubliana:
M Hotel *** Periferia
Plaza **** Cidade
Zagreb:
Panorama**** Cidade
International**** Cidade

(1) Excepcionalmente, a acomodação poderá ser feita nas proximidades, como em Cavtat ou Mlini.
(2) Excepcionalmente, a acomodação poderá ser feit
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