
45 PANAVISIÓN

Hotéis previstos ou similares 

Área Dubrovnik Petka  3*** Ciudade

Plat 3*** Mlini

Stella Neum 3*** Neum

Área Zadar Kolovare 4**** Ciudade

Porto 3***  Ciudade

Zvonimir 3*** Otocac

Mirni Kutak 3***  Otocac

Área Split Hotel Katarina 4**** Dugopolje

Hotel As 3*** Ciudade

Hotel Medena 3*** Seget Donji

Montenegro Hotel Delfin 4**** Ciudade

Hotel Park 4**** Ciudad

Notas de interés

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas, sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

• O traslado de até Montenegro será feito em traslado 
único.

(1) Traslado de saída de Montenegro somente para voos 
após às 11 hrs. Para o itinerário que inicia por Mon-
tenegro, o voo de chegada a Dubrovnik não pode ser 
após as 14:30 hrs.

i

DIA 1 (segunda-feira) BRASIL - DUBROVNIK
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarque em um avião para Dubrovnik. Noite a bordo.

DIA 2 (terça-feira) DUBROVNIK
Chegada Em seguida, um passeio panorâmico pela 
cidade conhecida como a “Pérola do Adriático”, decla-
rada Património Universal da UNESCO. Durante o pas-
seio, vamos andar a cidade velha a pé para admirar 
suas várias atrações e monumentos. Jantar no hotel 
e acomodação.

DIA 3 (quarta-feira) ÁREA DE DUBROVNIK
Buffet de café da manhã. Dia livre em pensão com-
pleta. Pela manhã, possibilidade de fazer excursão 
opcional a as Ilhas Elapthiti. Jantar no hotel e hospe-
dagem.

DIA 4 (quinta-feira) ÁREA DE DUBROVNIK -  
ÁREA DE SPLIT
Buffet de café da manhã. Partida para Split, cidade 
principal da Dalmácia a mais importante de todo o 
Adriático. Chegada e visita panorâmica na cidade. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5 (sexta-feira) ÁREA DE SPLIT- (viagem  
de um dia completo com visitas Sibenik e Trogir)  
ÁREA DE ZADAR
Buffet de café da manhã. Partida para Trogir, cha-
mada de “Veneza do Adriático “localizado em uma 
ilha no canal que separa o continente e a ilha de Ciovo. 
Almoço no restaurante em Trogir. Em seguida, partida 
para Sibenik, e visita panorâmica onde conheceremos 
seus principais monumentos, como a Catedral de 
Santiago Apóstolo. Continuamos até Zadar para visi-
tar a cidade. Chegada, jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6 (sábado) ZADAR (excursão de dia inteiro com 
visita ao Parque Nacional de Plitvice)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida para 
Plitvice, onde vamos visitar o impressionante parque
Lagos Nacionais de Plitvice (entrada incluída). Al-
moço no restaurante. Esta beleza natural de 4.000 
anos consiste em 16 lagos que se comunicam com 
92 cachoeiras e cascatas e é catalogado como Patri-

mónio Universal da UNESCO. Nós vamos atravessar 
o lago Kozjak, o maior lago, de barco. Vamos terminar 
esta visita desfrutando de um passeio de trem pa-
norâmico e agradável. Retorno para Zadar e tempo 
livre. Jantar e hospedagem.

DIA 7 (domingo) ÁREA DE ZADAR-MOSTAR-MON-
TENEGRO (Excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Partida para Mostar, praias 
da cidade do rio Neretva, as primeiras referências que 
têm de data do século 15, sob o domínio do Império 
Otomano. Era uma cidade de corte oriental, que che-
gou a ter inúmeras mesquitas e durante sua filiação ao 
Império Austro-Húngaro, teve um grande desenvolvi-
mento urbano e comercial. A cidade recebe o nome 
de sua famosa ponte (Stari Most, que significa Ponte 
Velha) que foi destruída durante a guerra e recons-
truído com fundos da UNESCO. Chegada Almoço no 
restaurante. Em seguida, visita de a cidade com guia 
local. Continuação da viagem para Montenegro, um 
país para descobrir, no qual se destaca seu rico patri-
mônio histórico e sua beleza natural. Chegada, jantar 
e hospedagem no hotel.

DIA 8 (segunda-feira) MONTENEGRO: KOTOR E 
BUDVA (Excursão dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, vamos co-
meçar as visitas em Montenegro. Ao longo da nossa 
jornada, vamos desfrutar das vistas incomparáveis 
da baía de Kotor (Boka Kotorska), onde podemos 
admirar o desfiladeiro submerso do antigo rio Bokelj. 
Durante nossa rota, vamos parar para admirar as duas 
famosas ilhas da Baía: Ilha de San Jorge e a famosa 
ilha de Nossa Senhora da Rocha. Almoço no restau-
rante. Continuaremos nossa jornada para chegar a 
Kotor, a fortaleza da cidade que dá nome à baía, locali-
zada no pé da majestosa montanha Lovcen. Depois da 
visita da cidade com “mais ar mediterrâneo de todo 
o país “, vamos avançar para Budva, um importante 
enclave turista e que tem um centro histórico de estilo 
veneziano. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9 (terça-feira) MONTENEGRO- DUBROVNIK
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Dubrovnik. 
Final da viagem e dos nossos serviços.

Datas de saída

Maio 20

Junho 3 10 17 24

Julho 1 8 15 29

Agosto 5 12 19

Setembro 2 9 16

*Datas em negrito opera invertido.

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 

ou similar, com banheira ou chuveiro.
• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 

jantares.
• Excursões de dia inteiro: Parque Nacional dos 

Lagos Plitvice. Visita a Mostar. Montenegro: 
Kotor e Budva.

• Excursões de meio dia: Dubrovnik com guia 
local. Dividir com guia local. Trogir com o nosso 
guia. Zadar com guia local.

• Entradas incluídas: Parque Nacional dos Lagos 
Plitvice. Casa turca em Mostar. 
Palácio de Diocleciano em Split. Zadar com 
guia local.

• Ônibus luxo para toda a viagem, incluindo todos 
os tipos de estacionamento, pedágios e autori-
zações da cidade.

• Fones de ouvido durante todo o itinerário.
• Seguro de viagem.
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9  dias  ... a partir de  1.175 $ USA

CROÁCIA E MONTENEGRO
Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Mostar, Kotor e Budva

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Visitas com guias locais de Dubrovnik, Split e Zadar.

• Visita de Trogir e Mostar

• Excursão ao Parque Nacional dos Lagos de Plitvice.

• Montenegro: Kotor e Budva

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.175

Suplemento apart. Individual ................... 325

Desconto média pensão ............................ -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


