Encantos da Croácia, Eslovênia, Bósnia
e Montenegro.
26 de agosto a 07 de setembro 2018
1º Dia – 26/08/2018, Domingo: São Paulo/Zagreb (Capital da Croácia) – Em momento a
combinar, encontro com o guia local em frente a Cia aérea Lufthansa. Voo previsto:
Guarulhos/Zagreb 18h15min – 13h20min;
2º Dia – 27/08/2018, Segunda-feira: Zagreb - Chegada prevista em Zagreb às 13:20 min, horário
local – 5 horas a mais em relação ao Brasil. Transfer ao hotel. Tarde e noite livres. Pernoite em
Zagreb;
3º Dia – 28/08/2018, Terça-feira: Zagreb - Após café da manha, saída para city tour panorâmico,
conhecendo os principais pontos turísticos de Zagreb, antiga fortaleza medieval, circundada pelo rio
Sava, hoje o coração da cultura contemporânea da Croácia. Visita à cidade alta, seus palácios, igreja
de São Marcos, igreja de Santa Catarina, parlamento e sede do governo. Após almoço tempo livre
para aproveitar o melhor da capital croata. Pernoite em Zagreb. Jantar livre
4º Dia – 29/08/2018, Quarta-feira: Zagreb/Lagos de Plitvice - Após café da manha saída em
direção ao Parque Nacional de Plitvice para visita aos Lagos de mesmo nome, decretados
patrimônio mundial pela UNESCO. São 16 lagos cristalinos unidos por 92 cascatas espetaculares e
passarelas de madeira, um dos cenários mais lindos de belezas naturais no mundo. Almoço incluso.
Jantar livre e Pernoite em Zagreb;
5º Dia – 30/08/2018, Quinta-feira: Zagreb / Ljubljana - Após café da manhã saída em direção ao
Ljubljana , capital das Eslovenia onde faremos um city tour panorâmico na cidade construída pelos
Habsburgos. Passeio as margens do rio Ljubljana, passando pela Galeria Nacional, museus e
monumentos, Praça das Três Pontes, bairro Barroco e castelo do Século XIII. A tarde tempo livre
no centro de Ljubljana onde se tem muitas lojas e lugares interessantes para tomar uma cerveja ou
café e admirar esta bela cidade. Final da tarde entrada no hotel, pernoite em Ljubljana. Jantar livre
6º Dia – 31/08/2018, Sexta-feira: Ljubljana/Bled - Visita ao Lago de Bled, situado aos pés dos
Alpes Julianos, com seu castelo e a Igreja de Santa Maria. Um passeio fantástico por paisagens
impressionantes Almoço incluso. Retorno a Ljubljana onde terremos tempo livre para retornar ao
centro histórico ou visita ao maior shopping da Eslovenia. Pernoite em Ljubljana. Jantar livre.
7º Dia – 01/09/2018, Sábado: Ljubljana/Postojna (Eslovênia)/Opatija (Croácia) - Após café da
manhã, saída em direção a Opatija, via curvas de Postojna com paisagens deslumbrantes ao longo
do caminho. No percurso, passeio com trem elétrico nas galerias naturais de Postojna. Chegada em
Opatija no final do dia para pernoite. Jantar incluso.
8º Dia – 02/09/2018, Domingo: Opatija/Zadar/Split (Croácia) - Após café da manhã,
continuação da viagem até Split. No caminho visitaremos Zadar, uma cidade as margens do
Adriático, onde visitaremos um “órgão marinho” que produz sons de acordo com as ondas do mar.
Pernoite em Split, jantar incluso;
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9º Dia – 03/09/2018, Segunda-feira: Split – Após café da manhã conheceremos Split, principal
cidade medieval da Dalmácia, situada em uma pequena península do mar Adriático. Visita a pé pelo
centro de Split, com suas muralhas medievais voltadas ao mar e monumentos edificados no tempo
do Imperador Diocleciano. Visita ao Palácio Diocleciano e sua nova ala aberta ao público, após 50
anos de escavações. Penoite em Split. Jantar livre.
10º Dia – 04/09/2018, Terça-feira: Split/Mostar (Bósnia)/Medjugorje/Dubrovnik (Croácia) –
Após café da manhã, sairemos em direção a Mostar na Bósnia, uma cidade que foi duramente
atacada durante a guerra de 1992 a 1996 e está sendo reconstruída. Tempo para compras no Bazar
Turco e continuação da viagem até o santuário de Medjugorje para breve visita e seguimos viagem
até Dubrovnik. Pernoite em Dubrovnik e jantar incluso;
11º Dia – 05/09/2018, Quarta-feira: Dubrovnik: Após café da manhã, visita a esta cidade, um dos
destinos mais populares do Adriático, com sua fortaleza junto ao mar e também declarada
Patrimônio Mundial pela UNESCO. Passeio visitando o Palácio Sponza, passando pela Porta de
Pile, Palácio dos Orientadores, monastério, ruas e calçadões com as fortificações medievais. Passeio
também pela Rua Stradun, principal artéria da cidade. Pernoite em Dubrovnik, jantar livre;
12º Dia – 06/09/2018, Quinta-feira: Dubrovnik/Montenegro/ Dubrovnik – Após café da manhã,
passeio até Montenegro, na “Riviera do Adriático”, com visita a Baia de Kotor, famosa cidade de
capitães e marinheiros, um lugar fantástico com paisagens deslumbrantes. Retorno a Dubrovnik
para pernoite. Jantar livre;
13º Dia – 07/09/2018, Sexta-feira: Dubrovnik/Brasil: Manhã livre para ultimas compras e
atividades pessoais. Em horário a combinar, transfer ao aeroporto para embarque com destino ao
Brasil. Voo previsto: saída às 15h20min para conexão em Zurich.
14º Dia – 08/09/2018, Sábado: Guarulhos: Chegada em Guarulhos as 05h30min e retorno a
Chapecó ou outro destino.

O pacote Inclui:


















Acompanhamento Big Golden Tour desde a saída (mínimo grupo de 25 pessoas);
Passagem aérea São Paulo/Zagreb - Dubrovnik/São Paulo;
Transfer aeroporto/hotel em Zagreb;
Transfer hotel/aeroporto em Dubrovnik;
03 pernoites em Zagreb hotel cat. 04 estrelas superior com café da manhã;
02 pernoites em Ljubljana hotel cat. 04 estrelas superior com café da manhã;
01 pernoite em Opatija hotel cat. 04 estrelas superior com café da manhã;
02 pernoites em Split hotel cat. 04 estrelas superior com café da manhã;
03 pernoites em Dubrovnik hotel cat. 04 estrelas superior com café da manhã;
Ônibus exclusivo do grupo durante todo o percurso;
Guias locais nas cidades visitadas;
City tour em Zagreb;
Ingresso ao Parque Nacional de Plitvice e visita aos lagos;
01 almoço na visita a Plitvice;
City tour em Ljubljana;
Visita ao Lago de Bled;
01 almoço na visita a Bled;
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Visita a Postojna;
Ingressos nas grutas de Postojna;
Visita a Opatija;
01 jantar em Opatija;
Visita a Zadar;
Visita a Split;
01 jantar em Split;
Visita a Mostar;
Visita em Medjugorje;
Visita a Dubrovnik;
01 jantar em Dubrovnik;
Visita a Montenegro, baia de Kotor e Budva;
Taxas locais em Kotor;
Seguro viagem;
Kit viagem Big Golden Tour;

Valor do Pacote




R$15.480,00 por pessoa em aptos duplos ou triplos (consulte parcelamentos);
Crianças de 02 a 11 anos: R$12.380,00 (no quarto com dois adultos);
Adicional para apto individual: R$2.980,00

O pacote não inclui:













Documentação (Passaporte);
Taxas de embarque Internacional, (em torno de 115 dólares);
Deslocamento Chapecó/Guarulhos/Chapecó;
Hospedagem em São Paulo, na ida, se necessário e transfer hotel/aeroporto/hotel;
Outras taxas, não mencionadas como inclusas, se houver: aeroporto, hotéis, serviços;
Refeições não mencionadas;
Passeios opcionais;
Ingressos não mencionados: museus, igrejas, santuários , parques;
Despesas pessoais;
Outros transportes que forem necessários, táxis e metrôs;
Gorjetas aos motoristas (média de 2,00 euros dia);
Gorjetas a ajudantes e maleteiros, pernoites extras, e tudo que não constar como
incluído.

Documentos obrigatórios:

Passaporte válido (com vencimento 06 meses após o retorno da viagem);

Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização para
viajar ao exterior.
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Informações adicionais importantes:

Não recomendamos esta viagem para crianças menores de 10 anos, pois o roteiro não é
um roteiro atrativo as mesmas. Também, o fato de termos horários, alimentação, programação
de passeios e atividades voltadas a adultos, o que poderia deixar a criança cansada forçando os
pais ou responsáveis a terem que abrir mão de certas atividades para dar a necessária atenção à
criança;

Não indicamos acomodação em apartamento triplo. Embora isto seja possível,
esclarecemos que apesar da excelente qualidade dos hotéis, normalmente no apartamento triplo
é montada uma cama extra que pode ser: um sofá cama, cama armada no estilo campanha, de
casal mais uma cama extra. Para garantir seu conforto e comodidade recomendamos duplo ou
single;

Documentação e vacinas: É de inteira responsabilidade do passageiro providenciá-los e
durante a viagem mantê-los em segurança. Os custos derivados de perda ou falta destes serão
de inteira responsabilidade do passageiro. A agência não se responsabiliza pelo embarque de
passageiros que estiverem em desacordo com a documentação;

Cancelamentos: recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na
Legislação Brasileira vigente. Reforçando que todo cancelamento deverá ser formalizado por
escrito e dependendo do prazo em que for solicitado, ocorrerão diferentes valores de multas,
principalmente após a emissão do aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a
recuperação destes valores. No caso de aptos duplos em que somente 01 pessoa cancela, será
cobrada do desistente a diferença para apto individual.
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