Croácia

Preço por pessoa
Em quarto duplo | € 1.500

1.º Dia | 10 Julho
Lisboa | Zagreb
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida.
Assistência nas formalidades de embarque assistidas pelo representante
Tryvel que acompanha grupo. Partida
em voo regular da Tap às 07h45m com
destino a Zagreb. Chegada às 11h50m.
Assistência pelo guia local e transporte
para o restaurante. Almoço. Início da
visita de Zagreb, centro cultural, científico, económico e político da Croácia.
Durante a visita, teremos portunidade
de provar os originais biscoitos de
pimenta enquanto se faz uma breve
paragem num dos antigos e típicos
cafés da cidade.
Continuação para o Hotel Dubrovnik 4* e check in.
Jantar no hotel e alojamento.
2.º Dia | 11 Julho
Zagreb | Zadar
Pequeno-almoço. Continuação da
visita dos locais mais emblemáticos
da cidade de Zagreb como a Torre
Lotrscak, a Porta da Pedra (Kamenita
Vrata), a Igreja de S. Marcos. Passagem pela Praça Ban Jelacic, pela
parte alta e baixa da cidade, visita da
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Em quarto individual | € 1.810

Catedral, da Igreja de Santa Maria e
do Parlamento – Palácio do Governo.
Almoço. Partida em direção a Zadar.
Chegada ao Hotel Kolovare 4*Jantar e alojamento.
3.º Dia | 12 Julho
Zadar | Trogir | Split
Pequeno-almoço. Saída para visita
de Zadar, famoso centro cultural
no passado, cujos pontos mais interessantes são as ruínas do Forum
Romano, a Catedral (entrada), a igreja
de São Donato (entrada), Palácio
Episcopal, o Convento Franciscano
e a Rua Kalelarga. Almoço.
A viagem prossegue para Trogir,
exemplo notável de continuidade
urbana. O plano octogonal das ruas
data do período helenístico e foi
embelezado pelos seus sucessivos
governantes. As suas igrejas românicas são complementadas pelos
marcantes edifícios renascença e
barrocos do período veneziano. Chegada e visita desta cidade, centro de
atividades artísticas. Esta bela cidade
está sob proteção da Unesco, graças
às suas inúmeras riquezas como as
antigas muralhas da cidade, Câmara
Municipal, Fortaleza, Mosteiro de São

Nicolau, a Catedral de São Lourenço
(entrada). Continuação para Split.
Alojamento no Hotel Corner 4*Jantar no hotel e alojamento.
4. º Dia | 13 Julho
Split | Dubrovnik
Pequeno-almoço. Visita da cidade
de Split, a maior cidade da Dalmácia
banhada pelas águas do Mar Adrático
e que faz parte da Património da Humanidade, pela sua herança romana,
as suas estruturas góticas e renascentistas, e as suas atrações contemporâneas. Visita do centro histórico.
Destaque para a Catedral (entrada),
o Palácio Dioclesiano (incluindo as
suas famosas ruínas subterrâneas) e
o Templo de Júpiter (entrada).
Almoço. Continuação para Dubrovnik. Chegada ao hotel Valamar
4* e check in. Jantar no Hotel e
alojamento.
5.º Dia | 14 Julho
Dubrovnik
Pequeno-almoço. Visita da cidade
de Dubrovnik, a “Pérola do Adriático”.
Subida no teleférico de Dubrovnik, construído em 1969 para os locais desfrutarem de uma magnífica

vista sobre a cidade. No entanto com
o desenrolar da guerra de 1991, as
telecabines originais foram destruídas, não obstante o facto de terem
sido usadas para transportar para
o topo da montanha e para a sua
segurança, cerca de 2,5 milhões de
pessoas. Após uma breve introdução da cidade e região que a rodeia,
descida e após um curto passeio
a pé de cerca de 5 minutos, início
da visita da cidade de Dubrovnik
com visita ao Mosteiro Franciscano
que tem a mais antiga farmácia da
Europa, a Catedral com o seu famoso Tesouro e o Palácio do Reitor.
Almoço. Tarde livre para compras ou
atividades de caráter pessoal.
À noite, saída para jantar em restaurante com música e danças folclóricas. Regresso ao hotel e alojamento.
6.º Dia | 15 Julho
Dubrovnik | Pakovo Selo | Sibenik
| Vodice
Pequeno-almoço. Partida para
Pakovo Selo para visita da aldeia
etnográfica. Prova de vinhos e de
presunto da região. Almoço em
Pakovo Selo com animação de um
duo de música ao vivo.
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Croácia
Continuação para Sibenik, uma cidade histórica da Croácia, localizada
na Dalmácia central, onde o Rio Krka
corre em direção ao Mar Adriático.
Chegada e visita do centro histórico
com especial destaque para o Palácio Episcopal, Câmara Municipal,
Catedral de Santiago (entrada).
Chegada ao Hotel Punta 4* em
Vodice (13 kms de Sibenik) e check
in. Jantar e alojamento no hotel.
O preço inclui:
n
n

n
n

n

7.º Dia | 16 Julho
Vodice | Parque Nacional Dos
Lagos Plitvice | Zagreb
Pequeno-almoço. Saída em direção ao Parque Nacional de Plitvice,
um mundo mágico de lagos, floresta
e cascatas. Um dia completo para
contemplar os belíssimos cenários
desta maravilha natural, que está sob
a proteção da Unesco. Aqui faremos
uma breve visita a pé pelos lagos
inferiores, cuja beleza constitui um
dos pontos mais altos desta viagem.
Passeio de barco no lago Kozjak.
Almoço. Continuação de viagem
até Zagreb.
Chegada ao Hotel Dubrovnik 4*
e check in. Jantar e alojamento
no hotel.
8.º Dia | 17 julho
Zagreb | Lisboa
Pequeno-almoço. Transporte para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida pelas 12h35m em voo
regular da Tap com destino a Lisboa.
Chegada a Lisboa ao aeroporto da
Portela pelas 15h00m.
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Acompanhamento durante toda a viagem por um representante TRYVEL;
Passagem áerea em classe económica com a companhia aérea Tap para
o percurso Lisboa / Zagreb / Lisboa com direito ao transporte de 23 kgs
de bagagem;
Autopullman, com ar condicionado, durante todo o percurso;
Alojamento nos hotéis selecionados 4* ou similar: 7 noites com pequeno-almoço;
Todas as refeições mencionadas, num total de 14 (7 almoços e 7 jantares);
Todas as visitas mencionadas no itinerário, com guias locais oficiais, de
idioma português ou castelhano, de acordo com disponibilidade;

n

Passeio de barco no Lago Kozjak;

n

Bagageiros nos hoteis;

n

Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 130,22 (à
data de 07.09.2015 – a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da
documentação);

n

Seguro de viagem – Multiviagens VIP € 60.000 ;

n

Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;

n

Bolsa ou similar Tryvel.

O preço não inclui:
n

Bebidas às refeições;

n

Gratificações (guias, motoristas ou restaurantes);

n

Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados
no presente itinerário e extras de caráter pessoal.

Nota – Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá
sofrer ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados
para estas datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais.
Para realizar esta viagem é indispensável entregar cópia do cartão de cidadão/passaporte com
a validade mínima de 6 meses após ínicio da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

