Circuito de 15 dias de ónibus Os Balcãs ao Completo, saídas ás quintas de Abril a Outubro / 59372

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

Ficha viaje

Circuito de 15 dias de ónibus Os Balcãs ao Completo, saídas ás
quintas de Abril a Outubro

Circuito de 15 dias Os Balcãs ao Completo, início em Sofia ás quintas
e final em Zagreb com Barco: Pelo lago , Visita Panorâmica em:
Soﬁa, Plovdiv, Bucarest, Belgrado, Sarajevo, Dubrovnik, Split,
Liubliana , Entradas: Anﬁteatro Romano, A Botica Antiga, A Casa
Armenia, Réplica do túmulo trácio, Igreja da Natividade em Arbanassi,
Mosteiro de Basarbovski, Fortaleza de Bran, Igreja de Biertan,
Castello de Hunedoara, Túnel da vida, Cataratas do Kravice, Mosteiro
Franciscano, Catedral e Palácio de Sponza em Dubrovnik, Palácio
Diocleciano, Parque Nacional dos Lagos inclui uso de barcos e
trenzinho, Covas de Postojna , Funicular: Passeio de teleférico.

●

●

●

●
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Lusoviagens é o seu parceiro ideal porque as Saídas são 100% garantidas, não
depende de um número mínimo de passageiros. Nunca cancelamos nenhum de
nossos circuitos.
Nossa grande variedade de circuitos regionais, uma oportunidade imemorável para
que conheça a fundo uma região.
Todos nossos circuitos têm de ser reservados diretamente Online e até 5 dias ANTES
do inicio do Roteiro.
Lusoviagens Somente vende através desta pagina WEB pelo que nao estamos nas
agências convencionais.
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Resumen del viaje
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

01 QUI. Sófia.02 SEX. Sófia- Bachkovo- Plovdiv.03 SAB. Plovdiv- Kazanlak- Shipka- EtaraArbanassi- Veliko Tarnovo.04 DOM. Veliko Tarnovo- Dimitar Basarbovski-Bucareste.05 SEG. Bucareste- Sinaia- Bran- Sighisoara.06 TER. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara-Timisoara- .
07 QUA. Timisoara- Belgrado.08 QUI. Belgrado- Sarajevo.09 SEX. Sarajevo- Mostar - Medjugorge -Kravice-Dubrovnik.
10 SAB. Dubrovnik.11 DOM. Dubrovnik- Split.12 SEG. Split- Plitvice- Opatija.13 TER. Opatija- Postjona- Bled- Liubliana.14 QUA. Liubliana-Maribor-Zagreb.15 QUI. 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.
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.
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Seleção cuidada de Hotéis de categoria Primeira Superior ou Semiluxo bem localizados, incluindo passeios e ingressos
para as principais atrações, algumas refeições especificadas e guia em todo o percurso, para garantir uma viagem a mais
segura, confortável e relaxante possível.

No TUDO INCLUSO
Tudo para garantir uma viagem inesquecível, com hotéis de categoria primeira, visitas e refeições incluídas, e guia em todo
percurso, sempre com o melhor padrão Sato de qualidade nos serviços oferecidos.Isto significa mais comodidade e uma
grande economia, SEM SURPRESAS!
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Itinerario ampliado
01 QUI. Sófia.Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o inicio do seu
roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel. Tras o almoço
faremos uma visita à capital da Bulgária, conheceremos a Catedral Alexander Nevsky, a igreja russa,
a mesquita, suas praças e avenidas de arquitetura stalinista. Posteriormente, tempo livre. .

02 SEX. Sófia- Bachkovo- Plovdiv.Sairemos de manhã para o MOSTEIRO DE BACHKOVO, o segundo mosteiro da Bulgária, fundado no
século XI, com suas três igrejas e a vida de seus monges, onde poderemos desfrutar de um recinto
cheio de paz. Continuaremos rumo à PLOVDIV, faremos uma visita à cidade, uma das mais antigas
da Europa, ingressos incluídos para entrar no Anfiteatro romano, em sua antiga botica e na casa
armênia. Jantar incluído.

03 SAB. Plovdiv- Kazanlak- Shipka- EtaraArbanassi- Veliko Tarnovo.A etapa de hoje é realizada entre belas paisagens atra- vessando a cordilheira dos Bálcãs. No Vale
das Rosas conheceremos KAZANLAK onde entraremos na réplica do Túmulo Trácio (Patrimônio da
Humanidade) e aprenderemos sobre a elaboração de produtos derivados das rosas. Entre montanhas
faremos uma parada na igreja russa de SHIPKA, que comemora a guerra russo-turca. ETARA,
chegada a esta charmosíssima aldeia/museu etnográfico, tempo para comer. Depois disso viajaremos para ARBANASI, antiga cidade comercial com suas casas-fortaleza onde visitaremos a Igreja da
Natividade. Chegada a VELIKO TARNOVO, a antiga capital de Bulgária com um centro medieval
muito pitoresco junto de seu barranco. Jantar incluído.

04 DOM. Veliko Tarnovo- Dimitar Basarbovski-Bucareste.Viajaremos para a Romênia, em nossa rota faremos uma parada no MOSTEIRO DE DIMITAR
BASARBOVSKI, lugar de peregrinação escavado na rocha. Cruzaremos a fronteira atravessando o
rio Danúbio. BUCARESTE, chegada por volta das 13h00. Disporemos de tempo para almoçar e fazer
uma visita panorâmica à cidade com seu centro histórico e gigantesco Palácio do Par- lamento.
Tempo livre. Jantar incluido no hotel.

05 SEG. Bucareste- Sinaia- Bran- Sighisoara.Hoje desfrutaremos de uma etapa de grande beleza paisagística viajando para a Transilvânia,
atravessaremos os Cárpatos entre bosques e montanhas.SINAIA, passearemos pelos jardins do
Castelo de Peles e Castelo de Pelisor. Continuaremos rumo à fortaleza de BRAN, do século XIV,
conhecido como o “Castelo de Drácula” (ingresso incluído). Tempo para almoçar. Seguiremos para
SIGHISOARA, belíssima cidade medieval amuralhada declarada Patrimônio da Humanidade. Esta
noite incluímos um jantar muito especial no restaurante do Conde Dracula, na casa onde nasceu
Vlad Tepes.
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06 TER. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara-Timisoara- .
Na Transilvânia existem inúmeras igrejas fortificadas em áreas que foram habitadas por pessoas de
origem alemã, algumas destas igrejas foram declaradas Pa- trimônio da Humanidade, conheceremos
uma delas: BIERTAN (ingresso incluído). Depois disso seguiremos para SIBIU, importante centro
econômico e cultural, outrora capital da Transilvânia; ruas com muita vida, praças e ruelas. Tempo
para passear e almoçar. À tarde visitaremos o impressionante Castelo de HUNEDOARA (ingresso
incluído), considerado o mais bonito da Romênia. Continuaremos rumo à TIMISOARA, tempo para
fazer um passeio pelas suas elegantes praças do centro.

07 QUA. Timisoara- Belgrado.Sairemos para a SÉRVIA, atravessaremos a fronteira. Depois de menos de 3 horas de viagem
chegaremos a BELGRADO, faremos uma visita panorâmica à ativa capital localizada às margens do
rio Danúbio em sua confluência com o Sava, poderemos admirar seu ativo centro, seu parlamento, e
caminharemos pela fortaleza de Kalemegdan. Tarde livre.

08 QUI. Belgrado- Sarajevo.Etapa composta por belas paisagens com bosques e mon- tanhas. Entraremos na BÓSNIA.
SARAJEVO, chegada pre- vista para a hora do almoço. Visita panorâmica com guia local à cidade que
reflete uma forte influência turca: suas mesquitas, suas madraças, seus ativos bazares. Também
conheceremos o Túnel da Vida que salvou a cidade durante o cerco sérvio e a guerra. Jantar
incluído.

09 SEX. Sarajevo- Mostar - Medjugorge -Kravice-Dubrovnik.
Faremos novamente uma etapa emocionante de grande beleza paisagística. Entre profundos vales
viajaremos para MOSTAR, com seu belíssimo centro histórico e sua ponte de pedra que separa as
comunidades Ortodoxa, Muçulmana e Católica. Após o almoço pararemos em MEDJUGORGE, lugar
visitado por milhares de peregrinos católicos. Continuaremos rumo a KRAVICE, pararemos em suas
magníficas cataratas. Continuaremos rumo a Croácia. Trâmites de fronteira (podem ser longos).
DUBROVNIK, chegada ao final do dia (hospedagem num ponto costero próximo à cidade). Jantar
incluído.

10 SAB. Dubrovnik.Pela manhã, visita panorâmica com guia local de DUBROVNIK, uma das mais belas cidades da
Europa, suspensa sobre uma rocha, rodeada de muralhas e banhada pelo mar Adriático. Seu centro
histórico conserva-se intacto e é uma jóia do patrimônio arquitetônico mundial. Durante a visita,
entrada incluída ao Mosteiro Franciscano (que guarda a farmácia mais antiga da Europa), à Catedral
de Dubrovnik e o Palácio de Sponza. Também subiremos de teleférico que nos permitirá admirar a
fantástica vista da cidade e das ilhas vizinhas. Tarde livre. Retorno ao hotel no final da tarde. Jantar
incluído.

11 DOM. Dubrovnik- Split.Ficha generada el: 16-07-2020 14:36
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Saída pela manhã, seguindo a costa Croata, onde poderemos contemplar espetaculares paisagens de
ilhas no mar. Chegada a SPLIT ao meio-dia. Visita com guia local e entrada incluída, ao Palácio de
Diocleciano. Conheceremos o imenso palácio da época romana, o dédalo das ruas do centro, as
vistas ao mar. Jantar incluído.

12 SEG. Split- Plitvice- Opatija.Saída rumo ao interior da Croácia, entre charmosas paisagens de colinas. Entrada ao PARQUE
NACIONAL DOS LAGOS DE PLITVICE, declarado como Patrimônio Mundial pela UNESCO (entrada
incluída com direito ao uso de barquinhos no lago ou trenzinho turístico), onde se poderá admirar
seus lagos e cataratas. Será possível passear por suas trilhas ou nos barcos que cruzam as águas
desses lagos. Após a hora do almoço, viagem em direção ao norte do país. Chegada a OPATIJA.
Jantar incluído.
Nota: em circunstâncias excepcionais por razões meteorológicas ou de fluxo turístico, algumas vezes
não poderá ser possivel ou recomendável usar o trenzinho ou o barquinho in Plitvice.

13 TER. Opatija- Postjona- Bled- Liubliana.Entraremos na Eslovênia. Viajaremos para POSTOJNA, uma das cavernas mais importantes do
mundo, visitação parcial de trenzinho. Depois disso conheceremos BLED, belíssimo vilarejo de
cartão-postal, junto a um lago onde existe uma ilhota destacando-se o campanário de um mosteiro,
ao pé de um castelo medieval. Faremos um passeio de barco pelo lago de Bled visitando a pequena
ilha do mosteiro. Continuaremos rumo à capital da Eslovênia. LIUBLIANA. Chegada e visita com
guia local à pe- quena capital da Eslovênia, bela cidade centro-europeia. Jantar incluído.
Nota: Para fazermos a visita de Liubliana com luz solar, durante o inverno a mesma poderá ser efetuada antes da saída para Maribor.

14 QUA. Liubliana-Maribor-Zagreb.A viagem segue para MARIBOR, a segunda maior cidade da Eslovênia, de forte influência austríaca,
onde se destaca a catedral e o castelo. Continuação rumo à Croácia. Chegada à Zagreb na hora do
almoço. Pela tarde incluímos uma visita panorâmica com guia local, poderemos admirar suas duas
colinas, cidade alta e os novos bairros da capital Croata. Jantar incluído.

15 QUI. Zagreb.Após do café da manhã, fim de nossos serviços.
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Incluido

●

●
●
●
●

●
●

Circuito em ônibus guia falando espanhol , seguro básico de viagem, café da manha tipo Buffet e
maleteiro,(1 bagagem por pesoa nos hotéis com este serviço).
Inclui traslado de chegada
Barco: Pelo lago.
Visita Panorâmica em: Soﬁa, Plovdiv, Bucarest, Belgrado, Sarajevo, Dubrovnik, Split, Liubliana.
Entradas: Anﬁteatro Romano, A Botica Antiga, A Casa Armenia, Réplica do túmulo trácio, Igreja da Natividade em
Arbanassi, Mosteiro de Basarbovski, Fortaleza de Bran, Igreja de Biertan, Castello de Hunedoara, Túnel da vida,
Cataratas do Kravice, Mosteiro Franciscano, Catedral e Palácio de Sponza em Dubrovnik, Palácio Diocleciano, Parque
Nacional dos Lagos inclui uso de barcos e trenzinho, Covas de Postojna.
Funicular: Passeio de teleférico.

11 Almoços ou Jantares Incluidos em: Plovdiv, Veliko Tarnovo, Bucarest, Sighisoara, Sarajevo, Dubrovnik,
Dubrovnik, Split, Opatija, Liubliana, Zagreb.

No Incluido
Extras

Condiciones
A 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.
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 €

A TARIFA INCLUI:
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Maleteiros nos Hotéis (uma mala por pessoa)

A TARIFA NÃO INCLUI:
Gastos com Vistos de entrada ou saída para qualquer país.
Gorjetas de tipo pessoal tais como: guias, motoristas, guias locais.
Translados que não estejam concreta e especificamente indicados.
Taxas de aeroporto.
Excesso de Bagagem.
Em geral não se inclui qualquer tipo de serviço ou gasto que não esteja devidamente especificado nos itinerários, assim
como nenhum gasto de caráter pessoal.

BAGAGENS
Nas Viagens de ônibus, se transportará gratuitamente uma unidade de bagagem de tamanho médio com um peso máximo
de 30 quilos por pessoa. O excesso de bagagens será aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo o permita,
com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada em cada caso, podendo ser recusado sempre a critério do guia ou
pessoa responsável. A bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos os efeitos que o
passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e
que é transportada pelo passageiro por sua conta e risco, sem que o Organizador possa ser obrigado a responder
contratualmente pela perda ou danos que possa sofrer, seja qual for a razão.

ALTERAÇÕES:

O Organizador reserva-se o direito de alterar o circuito de qualquer itinerário, modificar a hora de saída ou substituir
qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar.

HÓTEIS:

Os hotéis mencionados como previstos estão sujeitos a variação. Caso o Organizador necessite ampliar as reservas, por
ultrapassar a ocupação básica, os clientes que viajarem no segundo ônibus ou sucessivos serão alojados em hotéis
similares em categoria e preço.

ÔNIBUS CONFORTÁVEL

Com o objetivo de prestar o maior conforto possível, reduzimos a capacidade máxima para 49 lugares, e não é permitido
fumar em nossos veículos.

SAÍDAS GARANTIDAS

Absoluta garantia de operação de cada circuito da nossa programação, independente do número de participantes.

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 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.
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OS GUIAS
Todos os nossos circuitos são acompanhados por um guia profissional em espanhol mas com conhecimentos em língua
portuguesa, independentemente do numero de participantes.
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...

SERVIÇO DE GUIA EM ÁUDIO INDIVIDUAL
Para acompanhar melhor as explicações do guia

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 préreserva 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
Soﬁa: ();
Plovdiv: ();
Veliko Tarnovo: BOLYARSKI MERIDIAN (****);
Bucarest: MERCURE BUCAREST (****);
Sighisoara: ();
Timisoara: ();
Belgrado: ();
Sarajevo: HOLLYWOOD (****);
Dubrovnik: VALAMAR ARGOSY HOTEL (****);
Split: PRESIDENT (****), HOTEL ATRIUM (*****),KATARINA (****);
Opatija: GRAND ADRIATIC (****);
Liubliana: PARK LJUBLJANA-URBAN GREEN (***), MHOTEL (***);
Zagreb: INTERNACIONAL (****), ARCOTEL ALLEGRA (****);
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