
Uma belíssima viagem pelo que há de mais belo na região dos 
Balcãs. Viaje até Zagreb, Split, Dubrovnik, Tirania e mais. 
Conheça castelos, deguste vinhos, se hospede nos melhores 
hotéis e aproveite 17 duas nessa incrível viagem. Consulte 
nossos passeios opcionais e extensões pré e pós tour. 

Belos Balcãs 
Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia e Sérvia 

Zagreb 

Budva 

Belgrado 

ROTEIRO 17 DIAS 15 NOITES 
Dia 1 – BRASIL . ZAGREB 

Apresentação no aeroporto de sua cidade 

de origem com destino ao aeroporto 

internacional mais próximo e embarque 

com destino a Viena. Noite a Bordo. 

04º DIA – ZAGREB . LAGOS DE 

PLITVICE . SPLIT 

Depois do café da manhã, partiremos para 

o Parque Nacional de Plitvice, declarado 

Patrimônio Universal pela UNESCO. 

Entrada ao parque, onde admiraremos 

seus lagos e cataratas; passearemos por 

suas trilhas e apanharemos os barcos que 

atravessam as aguas verdes destes lagos. 

Continuação ate Split. Chegada e 

alojamento no hotel em Split. 

07º DIA – SPLIT . DUBROVNIK 

Depois do café da manhã, sairemos pela 

costa croata, com espetaculares paisagens 

de ilhas no mar. Chegada a Dubrovnik, a 

cidade conhecida como “A Perola do 

Adriático”. Esta antiga cidade e patrimônio 

universal da UNESCO. Visitaremos o 

Palácio do Reitor e o Monastério 

Franciscano com a farmácia mais antiga do 

mundo.  

Saída Garantida 

03º DIA – ZAGREB 

Depois do café da manhã, De manha, a 

visita a capital da Croácia inclui um passeio 

pelo centro histórico “Gornji Grad”, com sua 

famosa Catedral do século XIII, a igreja de 

San Marcos e a praça do Rei Tomislav.  

e edifícios que nos surpreenderão com seu 

esplendor. O resto do dia será livre. 

Pernoite. 

Dia 2 – ZAGREB 

Após desembarque, recepção no aeroporto 

e traslado ao hotel previamente reservado 

para este tour. Restante do dia livre para 

descanso e primeiros contatos com o hotel 

e a cidade. Pernoite. 

reformado na Idade Média, a Catedral de 

San Duje, patrono de Split, e o templo de 

Júpiter. Resto do dia livre. Alojamento no 

hotel em Split. 

06º DIA –  SPLIT 

Café da manhã no hotel. Dia livre para 

atividades de caráter pessoal ou excursões 

opcionais. (a Hvar o Medjugorje).  

05º DIA –  SPLIT 

Café da manhã! Depois visita da cidade, 

que também forma parte do patrimônio 

universal da UNESCO, com seu Palácio 

Diocleciano, fechado no Séc. III e  

08º DIA – DUBROVNIK 

Café da manhã no hotel. Dia livre para 

atividades pessoais, passeios, compras ou 

fazer excursões opcionais.  

10º DIA – BUDVA . SHKODER . TIRANIA 

Café da manhã no hotel. Saímos de manhã 

seguindo a costa montenegrina com 

cenários espetaculares. Entramos na 

Albânia e visitarmos Shkoder, centro 

cultural e uma das cidades mais antigas da 

Albânia. A visita da cidade inclui visita a 

Mesquita, visita ao castelo de Rozafa, e 

outros pontos interessantes da cidade. À 

tarde a viajem nos levará a Tirana, a capital 

da Albânia. Pernoite.  

 09º DIA – DUBROVNIK. KOTOR . BUDVA 

Café da manhã no hotel. Nossa novo 

destino é Montenegro. Passaremos pela 

costa da maravilhosa Bahia do Kotor, até 

chegarmos a velha cidade do Kotor. Visita 

à preciosa cidade amuralhada, com guia 

local. Depois da visita, continuaremos para 

Budva, o destino mais turístico do país. 

Visita panorâmica da parte antiga, com sua 

história rica. Passearemos pelas ruas 

estreitas e pitorescas, com lindas praças 

11º DIA – TIRANIA 

Depois do café da manhã, início da visita 

panorâmica pela cidade com guia local, que 

inclui dentre as visita: o mosaico na frente 

do Museu da História Nacional, Estátua do 

Skanderbeg na Praça do Skanderbeg, a 

Mesquita ‘Et’hem’ com a Torre do relógio e 

outros monumentos da cidade. Resto do 

dia livre.  

12º DIA – TIRANIA . OHRID 

Depois do café da manhã, saída em 

viagem pela antiga estrada ‘Egnatica’ até 

Elbasan, para visitar ao seu Castelo. 

Continuamos para Struga, famosa por sua 

vista do rio Drin Negro que flui até o Lago 

de Ohrid. Depois da breve visita, 

continuaremos para Ohrid, proclamada 

como Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO, por seus valores naturais, 

culturais e históricos. Pernoite em Ohrid. 



FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

NOSSOS PREÇOS INCLUEM 

Traslados de chegada em Sofia ao hotel do circuito, de acordo com o voo do passageiro; 

Serviço de guia acompanhante de língua espanhola; 

Hospedagem nos hotéis indicados no programa ou similares, com taxas e impostos incluídos; 

9 cafés da manhã; 

Deslocamentos em veículos luxuosos de diferentes tamanhos, com ar condicionado e de acordo com o tamanho do 

grupo por saída; 

Ingressos e entradas aos locais de visita, mencionadas no itinerário; 

Gorjeta a maleteiros nos hotéis para 1 mala por pessoa; 

Visitas incluídas em Sofia (a Catedral Alexander Nevski, a igreja russa de São Nicolas), Rila (O Mosteiro), Plovdiv (o 

Foro Romano com o estádio, a igreja de Konstantine e Elena, o museu Etnográfico), Veliko Tarnovo (Tsarevets), 

Arbanassi (a casa Konstancalieva e a igreja da Natividade), Sinaia (O Palácio de Peles), Bran (O castelo de 

Drácula), Brasov (a igreja Preta), Comarca De Bucovina (Monastérios de Sucevita, e as oficinas de cerâmica preta 

de Marginea e de Moldovita e Voronet), Lago Rojo, Sighisoara (a Torre do Relógio, o Museu de Armas Medievais) 

Sibiu (Catedral Evangélica), O Mosteiro Cozia e Bucareste (o Palácio do Parlamento, o Museu do Povo); 

Traslados de saída em Bucareste, com assistência da equipe local; 

Seguro CORIS Europa para o período da viagem para um total de 16 dias no valor de Eur 35.000,00; 

Seguro Plus Reason para cancelamento de viagem no valor de até US$ 3.000,00 por pessoa. 

13º DIA – OHRID. SKOPJE 

Depois do café da manhã, saída em visita 

pela casa de Família de Robev, a Catedral 

do São Kliman, Igreja de Sta. Sofia, da 

Fortaleza e do Mosteiro de Palosnik com 

vista a cidade e ao lago. À tarde saída ate a 

capital da Macedônia, Skopje. Na chegada, 

visita da cidade com o Bazar velho, a Ponte 

de Pedra e visita ao Centro Memorial da 

Madre Teresa da Calcutá. 

16º DIA – BELGRADO . BRASIL 

Café da manhã no hotel. Sua diária estará 

válida até o meio dia. Em horário 

apropriado, traslado ao aeroporto para 

embarque com destino ao Brasil. Noite a 

bordo. 

17º DIA SÁBADO. BRASIL 

Chegada pela manhã e após liberação das 

autoridades brasileiras poderá efetuar seu 

voo doméstico de conexão se for o caso.  

14º DIA – SKOPJE . NIS . BELGRADO 

Café da manhã no hotel. Hoje viajaremos 

até a Sérvia, o último país que vamos 

visitar nessa viajem. Nossa primeira parada 

será a Nis, cidade considerada como uma  

15º DIA – BELGRADO SREMSKI 

KARLOVCI . NOVI SAD 

Café da manhã. Saída para Sremski 

Karlovci, cidade-museu que durante os 

séculos XVIII e XIX foi o centro da cultura e 

da religião na Sérvia. Depois da visita, 

saída até Novi Sad, a capital da Vojvodina. 

Incluída uma degustação de vinho. É 

considerada como o centro administrativo, 

econômico, cultural e acadêmico da região  

onde encontramos também, a sua bem 

conservada Fortaleza Petrovaradin que 

olha a cidade do outro lado do Rio Danúbio. 

Retorno a Belgrado. 

dos mais antigas da Europa. Nis é um 

centro universitário, mas também um dos 

centros industriais mais importantes da 

Sérvia. Continuaremos para Belgrado. 

Pernoite. 

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS | Somente parte terrestre 

Saídas em 2017 
PREÇO 

Suplemento Meia Pensão 
SGL DBL 

13 de abril € 3.320,00 € 2.573,00 

€ 350,00 

01 e 29 de junho 

27 de julho 

24 de agosto 

€ 3.644,00 € 2.897,00 

21 de setembro € 1.997,00 € 2.780,00 



Brasileiros não necessitam de visto de entrada a Croácia, Albânia, Montenegro, Macedônia, Sérvia, países visitados neste itinerário. Sugerimos, 
entretanto, validar esta informação com um despachante de turismo de sua confiança, pois esta informação pode sofrer alteração sem prévio aviso. 
Entretanto recomenda-se que o passaporte tenha uma validade superior a 6 meses, após a data de chegada a Europa. 

DOCUMENTAÇÃO 

A idade limítrofe para a validação do seguro incluído nesta programação é de até 70 anos.  
Este circuito se limita a uma mala de viagem e uma maleta de mão por pessoa em todos os veículos utilizados no transporte. 
Base mínima de dois passageiros viajando juntos. 
Parte aérea necessária para este circuito: Brasil / Zagreb// Surface // Belgrado/ Brasil 

NOTAS IMPORTANTES 

Taxas aeroportuárias de qualquer natureza (de embarque, excesso de bagagem, combustível, segurança, taxa de imigração, etc.);  
Alimentação de qualquer espécie, que não esteja claramente citada como incluído no pacote.  
Despesas de caráter pessoal, como: passeios, telefonemas, lavanderia, frigobar, Passeios opcionais, etc. Ou seja, nenhum item que não esteja 
claramente citado como incluído na programação;  
Nenhum trecho aéreo;  
Gorjetas a maleteiros nos aeroportos e hotéis.  
Seguro Coris Europa para as noites extras. (Este seguro está incluído somente para os dias de viagem descritos no roteiro). 

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

CIDADE HOTEL 

Zagreb Hotel Sheraton – 5***** 

Split Hotel Atrium – 5***** 

Dubrovinik Hotel Lacroma – 4**** / Hotel Argosy – 4**** 

Budva The Queen of Montenegro – 4**** 

Tirana Hotel Rogner – 5 ***** 

Ohid Hotel Metropol – 4 **** 

Skopje Holiday Inn Skopje – 4 **** 

Belgrado Crowne Plaza – 4**** 

DUBROVNIK – Game of Thrones set SPLIT 


