
 

 

VIAGEM À ESLOVÊNIA, CROÁCIA, BÓSNIA, MONTENEGRO E ITÁLIA 
Outubro de 2020  –  15 dias 

Grupo de Recife 

 
06/10 (ter) – RECIFE / LISBOA / VENEZA 

No início da noite encontro com o guia no aeroporto do Recife (Guararapes) para check-in e embarque no 
voo com destino a Veneza. Conexão em Lisboa.  

 

07/10 (qua) –  VENEZA   

Chegada em Veneza no início da noite.  Recepção e traslado para um hotel na região do aeroporto. 
Hospedagem e Jantar.   

 

08/10 (qui) – VENEZA  185km  POSTOINA  48km  LIUBLIANA 

Café da manhã. Logo cedo seguiremos em direção à Eslovênia. Em Postojna,  visitaremos as Cavernas de 
Postojna, com seus 20 quilômetros de galerias e patrimônio natural da humanidade. No final do dia, 
chegada à capital Liubliana. Hospedagem no hotel e jantar.  

 

09/10 (sex) –  LIUBLIANA – LAGO BLED - LIUBLIANA 

Café da manhã. Visita à 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 Liubljana. Jantar no hotel.  

 

10/10 (sab) – LJUBLJANA  145km  ZAGREB  

Depois do café da manhã, viajaremos de ônibus em direção à capital da Croácia, Zagreb. A visita de Zagreb 
inclui o passeio pelo centro histórico “Gornji Grad”, a Catedral do século XIII, a Igreja de San Marcos e a 
Praça do Rei Tomislav. Tempo livre. Hospedagem no hotel e jantar.  

 

11/10 (dom) – ZAGREB  133km  PLITVICE   

Após o café da manhã, saída para o Parque Nacional de Plitvice. Almoço incluído.  À tarde entraremos no 
parque. Atravessaremos alguns dos lagos em barco e faremos uma trilha, passando por inúmeras cascatas. 
Hospedagem no hotel dentro do parque e jantar.  

 

12/10 (seg) – PLITVICE  370km  MOSTAR   28km   MEDJUGORJE  

Café da manhã e saída em direção à Bosnia.  Chegada em Mostar. Almoço. A seguir visita do símbolo da 
cidade, “A Ponte Velha” e A Casa Turca. Continuamos a viagem a Medjugorje. Chegada, hospedagem e 
jantar.  

 

13/10 (ter) - MEDJUGORJE 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado às devoções a Nossa Senhora de Medjugorje. Celebração da missa. 
Almoço e jantar incluídos. 

 

14/10 (qua)  – MEDJUGORJE   130km  DUBROVINIK 

Depois do café da manhã, viagem a Dubrovinik. 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. Hospedagem e jantar no hotel. 

 

15/10 (qui)  – DUBROVINIK  79km  PERAST  12km  KOTOR  23km  BUDVA   98km  DUBROVINIK 

Café da manhã. Iniciaremos as visitas por Montenegro, veremos o fiorde de Boka Bay e na sequência a 
antiga cidade de Perast à beira mar. Continuação até Kotor. Almoço. O passeio seguirá a cidade de 
Budva. Faremos uma caminhada ao redor das muralhas e das fortificações medievais. Retorno a 
Dubrovnik. Jantar no hotel.  
 

16/10 (sex)  – DUBROVINIK  229km  SPLIT 

Depois do café da manhã, viagem a Split. Faremos a visita da cidade,  com seu Palácio Diocleciano, a 
Catedral de San Duje, patrono de Split, e o templo de Júpiter. No final da tarde hospedagem no hotel e 
Jantar. 

 

17/10 (sab) – SPLIT  90km  SIBENIC  90km ZADAR   

Depois do café da manhã, seguiremos para a bela cidade de Sibenic, onde visitaremos a monumental 
Catedral de Santiago, símbolo arquitetônico da região. Também faremos um passeio por esta pérola 
escondida no litoral da Croácia. Logo, continuaremos nossa viagem até Zadar. Nesta cidade, muitas igrejas 
e monumentos culturais datados de todos os períodos históricos foram preservados desde o período 
romano e Idade Média até a arquitetura moderna. Através das ruas de paralelepípedo, o passeio levará 
desde a Igreja de St. Donat e da Catedral de St. Anastasia até o Convento Beneditino de Santa Maria e ao 
maior fórum romano no leste do Adriático, fundado pelo primeiro imperador romano. O passeio levará 
também a descobrir algumas atrações contemporâneas em Zadar, como o "Órgão do Mar", um local para 
relaxamento e contemplação com o interminável concerto da "Orquestra da Natureza". Caminhando pela 
beira-mar será possível contemplar a "Saudação ao Sol", uma impressionante instalação urbana. 
Simultaneamente ao mais belo pôr do sol, suas luzes produzem um maravilhoso show no ritmo das ondas 
e dos sons do mar. Chegada, hospedagem e jantar.  

 

18/10 (dom)  – ZADAR   304km  OPATIA  

Café da manhã. Seguiremos para Opatia onde realizaremos uma visita nessa esplendorosa cidade. 
Hospedagem no hotel e jantar. 

 

19/10 (seg) –  OPATIA  226km  VENEZA 

Café da manhã. Viagem para Veneza. Tarde de visita nessa maravilhosa cidade. Jantar e hospedagem em 
hotel na região do aeroporto. 

 

20/10 (ter)  –  VENEZA / LISBOA / RECIFE 

Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto. Embarque em voo para Recife com conexão em 
Lisboa. Chegada à capital pernambucana prevista para as 20:45. 

 

 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO 

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros 

Passagem aérea + taxas de embarque U$ 1.050,00 (Dólares) 

Parte terrestre € 3.100,00 (Euros) 
Suplemento para apartamento individual: € 710,00  

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

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

• Passagem aérea dede Recife em classe econômica com TAP 

• Despacho de UMA mala por pessoa com peso máximo de 23kg 

• Taxas de embarque nos aeroportos 

• Hotéis de categoria turística superior (4*)  

• Café da manhã e jantar diariamente em todo o roteiro 

• Quatro almoços descritos no roteiro 

• Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 

•  Passeios conforme mencionados no programa 

•  Acompanhante da Unitur desde Recife 

•  Guias locais em português/espanhol nas visitas em Ljubliana, Zagreb, 
Plitvice, Mostar, Dubrovnik, Montenegro,Split, Zadar, Veneza 

•  Ingressos para as atrações visitadas  

•  Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-
documentos, etc 

•  Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares 
 

- Passaporte 
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas 
- Passeios opcionais 
- Maleteiros 

 

Condições de pagamento e inscrições: 
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de € 300,00 (Trezentos Euros) que constitui parte do 

pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 

 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 Dólares 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, Euro, etc. 


