
PEREGRINAÇÃO ANTONIANA

ITÁLIA, ESLOVÊNIA, CROÁCIA, BÓSNIA

Setembro/Outubro de 2019 – 15 dias

21/09 (sab) – PORTO ALEGRE / LISBOA

Embarque em Porto Alegre no voo com destino a Lisboa com saída prevista no início da noite.

22/09 (dom) – LISBOA  /  VENEZA 
Chegada em Lisboa e conexão para Veneza. Recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e 
jantar. 

23/09 (seg) – VENEZA  45km  PÁDUA 270km LJUBLIANA
Café da manhã. Ida a Pádua, com visita à Basílica de Santo Antônio e celebração da Missa. Almoço.
Em seguida, viagem para Ljubliana, capital da Eslovênia. Hospedagem e Jantar. 

24/09 (ter)– LIUBLIANA – LAGO BLED
Café da manhã. Visita a capital da Eslovênia incluindo a Catedral barroca, as “Três pontes” e a
Praça “Mestni trg” e  o castelo de Ljubljana.  À tarde, saída para conhecer Bled, a lindíssima vila
junto a um lago e ao castelo medieval.  Incluímos  um passeio de barco  pelo lago,  visitando  a
pequena ilha e a igreja. No final do dia voltamos a Ljubljana. Jantar no hotel. 

25/09 (qua) – LJUBLJANA    52km  POSTONJA   235km    PLITVICE
Depois do café da manhã, sairemos para Postojna, onde visitaremos as Cavernas de Postojna, com
seus  20  quilômetros  de  galerias.  A  viagem continua  até  o  Parque  Nacional  de  Plitvice,  já  na
Croácia. Hospedagem e jantar.  

26/09 (qui) – PLITVICE   260km   SPLIT 
Café da manhã. Visita ao Parque Nacional de Plitvice. Atravessaremos alguns dos lagos em barco e
faremos uma trilha, passando por inúmeras cascatas. Almoço. À tarde seguimos em direção a Split.
Chegada, hospedagem e jantar. 

27/09 (sex) – SPLIT 220km DUBROVNIK 
Depois do café da manhã,  visita da cidade de Split, com seu Palácio Diocleciano, a Catedral de San
Duje, patrono de Split, e o templo de Júpiter. Almoço e a tarde seguiremos viagem para Dubrovnik.
Hospedagem no hotel e jantar.

28/09 (sab)  – DUBROVNIK
Café da manhã. Visita a esta que é conhecida como “A Pérola do Adriático”. Visitaremos o Palácio
do Reitor e o Monastério Franciscano, com a farmácia mais antiga do mundo. Tarde livre. Jantar no
hotel. 



29/09 (dom) - DUBROVNIK  130km   MEDJUGORJE  
Café da manhã  e ida para Medjugorje,  na Bósnia Visita ao Santuário, tempo para devoções e
celebração da Missa. Almoço em restaurante local. Hospedagem no hotel e jantar. 

30/09 (seg) – MEDJUGORJE  156km   SARAIEVO
Café da manhã  e celebração da Missa. Em seguida viajaremos em direção a capital da Bósnia,
Saraievo. Chegada e almoço. À tarde, visitaremos o pitoresco bazar “Bas Carsija”;  a Mesquita de
Husref Beg, O túnel da Vida e o estádio Olímpico. Hospedagem e jantar no hotel. 

01/10 (ter) – SARAIEVO   396km   ZAGREB 
Café da manhã e saída em direção a capital da Croácia. Chegada em Zagreb no meio da tarde.
Chegada, hospedagem e jantar. 

02/10 (qua)  - ZAGREB 230km TRIESTE  
Após o café da manhã, visita a cidade de Zagreb, com seus principais pontos. Celebração da missa
em igreja local. Seguimos de ônibus para Trieste. Hospedagem e jantar. 

03/10 (qui) – TRIESTE   262km     VERONA    50km  LAGO DI GARDA 
Café da manhã. Seguimos viagem para Verona, onde, com um guia local, visitaremos a cidade que
serviu  de  inspiração  para  o  romance  Romeu  &  Julieta,  de  Shakespeare.  No  meio  da  tarde
chegaremos na região do Lago di Garda. Hospedagem e jantar. 

04/10 (sex) – LAGO DI GARDA  100km   MILÃO
Café da manhã. Realização de um passeio de barco pelo belíssimo Lago di  Garda.  Em seguida
viajaremos para Milão. Chegada e visita ao Duomo de Milão. Hospedagem no hotel e jantar.

05/10 (sab) – MILÃO /  LISBOA/PORTO ALEGRE
Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto e embarque em voo com destino a Porto Alegre.
Conexão em Lisboa.



C O N D I Ç Õ E S     G E R A I S

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo)
 < preços por pessoa – mínimo 30 passageiros >

Serviço Valor

Passagem aérea + taxas de embarque US$ 998,00

Parte terrestre –> em regime de meia 
pensão € 3.730,00

Suplemento para apartamento individual  – € 800,00

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto)

O preço inclui:
 Passagem aérea válida desde Porto Alegre em classe econômica com

TAP
 Taxas de embarque nos aeroportos
 Hotéis de categoria turística superior (4* estrelas)
 Serviço de carregadores de malas nos hotéis: na entrada e na saída (uma

mala por pessoa)
 Regime de meia pensão: café da manhã e jantar todos os dias
 05 almoços indicados no roteiro: Pádua, Plitvice, Split, Medjugorje (2) 
 Serviço de ônibus turístico luxo durante toda a viagem
 Passeios conforme os mencionados no programa
 Ingressos para as atrações mencionadas no roteiro
 Guia  local  credenciado  acompanhante  falando  português  em  toda  a

viagem
 Gorjetas a guias e motoristas
 Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre
 Kit de viagem: Bolsa, etiquetas de malas, lenço, etc

 Seguro de viagem médico-hospitalar TRAVEL ACE com cobertura de 100
Mil Dólares  (não cobramos adicional para maiores de 70 anos)

O preço não inclui:
 Passaporte 
 Refeições  “a  la  carte”  e

bebidas
 Passeios opcionais

Condições de pagamento e inscrições:
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de €200,00 (Duzentos Euros) que constitui

parte do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. Os valores
deverão ser pagos em reais de acordo com o câmbio da Unitur no dia do pagamento.

 A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver
operando no período da emissão da mesma , o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem.

 Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem,
que pode ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes
valores,  convertidos  em  euros  no  dia  do  pagamento,  constituem  um  crédito  que,  mensalmente,  vão
abatendo o valor do pacote. Os interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal, deverão
entrar em contato com a Unitur o quanto antes.

 IMPORTANTE:  os valores acima, embora exatos,  podem sofrer alterações devido a vários fatores que
independem da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas
nas cotações cambiais do dólar e do euro, etc
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