
 

 

AS PÉROLAS DA ESLOVÊNIA, BÓSNIA E CROÁCIA 

 

Veneza, Ljubljana, Bled, Postojna, Zagreb, Sarajevo, Mostar, Medjugorje, Dubrovnik, 
Split, Plitvice, Opatija e Portorož 

18 de maio a 1 de junho 

20 de julho a 3 de agosto 

15 dias 
 

Dia 1 – (sáb) – BRASIL  

Embarque em voo para Veneza.  

 

Dia 2 – (dom) – VENEZA   

Deslocamento do aeroporto ao hotel. Alojamento no hotel.  

 

Dia 3 – (seg) – VENEZA  

Visita a pé pela Praça de São Marcos, à Basílica de São Marcos e ao Palácio dos Duques. Restante do dia 



 

 

livre. 

 

Dia 4 – (ter) – LIUBLIANA  

Após o café da manhã, viagem a Ljubljana, a capital da Eslovênia. Chegada e alojamento.  

 

Dia 5 – (qua) – BLED  / LJUBLJANA  

Passeio pela capital incluindo a Catedral barroca, as “Três pontes” e a Praça “Mestni trg”. Saída para 

Bled, a lindíssima vila ‘digna de cartão postal’, junto a um lago e ao castelo medieval. Passeio de barco 

pelo lago de Bled, com visita à ilha e à igreja. Tempo livre e retorno para Ljubljana.   

 

Dia 6 – (qui) – POSTOJNA / ZAGREB 

Em Postojna, visita às Cavernas de Postojna, com seus 20 quilômetros de galerias. A viagem continua 

até a capital da Croácia.  

 

Dia 7 – (sex) – ZAGREB  

A visita de Zagreb inclui passeio pelo centro histórico “Gornji Grad”, com sua famosa Catedral do século 

XIII, a igreja de São Marcos e a Praça do Rei Tomislav. Tarde livre ou excursões opcionais.  

 

Dia 8 – (sáb) – SARAJEVO   

Após o café da manhã, saída para Sarajevo. À tarde, chegada à capital da Bósnia e Herzegovina.  

 

Dia 9 – (dom) – MOSTAR / MEDJUGORJE  

A visita da cidade inclui o pitoresco bazar “Bas Carsija”; a Mesquita de Husref Beg (exterior) e O túnel 

da Vida. A seguir, saída para Mostar. Tempo livre para a visita do símbolo da cidade, “A Ponte Velha”, 

construída em pedra no século XVI. Continuamos a viagem a Medjugorje.  

 

Dia 10 – (seg) – DUBROVNIK 

Visita a cidade de Medjugorje, onde a Virgem Maria apareceu em 1981, comunicando sua mensagem 

de paz às testemunhas. Viagem a Dubrovnik, a cidade conhecida como “A Pérola do Adriático”, e 

patrimônio universal da UNESCO. Ida ao Palácio do Reitor e ao Mosteiro Franciscano, com a farmácia 

mais antiga do mundo.  

 



 

 

Dia 11 – (ter) – DUBROVNIK   

Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursões opcionais.  

 

Dia 12 – (qua) – SPLIT  

Viagem a Split, incluindo passeio pelo Palácio Diocleciano, fechado no século III e reformado na Idade 

Média, pela Catedral de São Duje, padroeiro de Split, e pelo templo de Júpiter.  

 

Dia 13 – (qui) – PLITVICE / OPATIJA  

Ida ao Parque Nacional de Plitvice, catalogado como Patrimônio Universal da UNESCO. Viagem 

continua até Opatija.  

 

Dia 14 – (sex) – PORTOROŽ  

Viagem pela costa eslovena e alojamento. Resto do dia livre. (em certas ocasiões a noite será passada 

em Trieste)  

 

Dia 15 – (Sáb) – LJUBLJANA / VENEZA / BRASIL  

Translado para Veneza ou Ljubljana para o seu voo de retorno ao Brasil.  

 

*Em função do número de participantes, este circuito será organizado como Hosted Tour (os 

deslocamentos entre as cidades serão feitos com transporte privativo com chofer que fala língua 

local/inglês, sem guia acompanhante). 

 


