
Um passeio à Croácia é certamente surpreendente. A Croácia é 
o destino perfeito para quem busca praias com águas cristalinas 
de cores impressionantes, paisagens inacreditáveis, muita 
cultura e uma gastronomia variada. Consulte nossas opções de 
extensão pré e pós tour. 

Croácia Express 
Croácia 

O Castelo de Hradcany 

O Palácio do Reitor 

O Palácio de Diocleciano 

ROTEIRO 10 DIAS 8 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. 

Saída Garantida 

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. 

Dia 3 - 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.  

Dia 4 - Lagos de Plitvice e Split 

Depois do café da manha, partiremos para 

o Parque Nacional de Plitvice, declarado 

Patrimônio Universal pela UNESCO.  

Dia 5 - 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 

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. 

Dia 6 - SPLIT 

Café da manhã no hotel. Dia livre para 

atividades de caráter pessoal ou excursões 

opcionais. (a Hvar o Medjugorje).  

Dia 7 - 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”. Visitaremos o Palácio do Reitor 

e o Monastério Franciscano com a farmácia 

mais antiga do mundo.  

Dia 8 -  DUBROVNIK 

Dia livre para atividades pessoais ou 

excursões opcionais.  

Dia 9 – DUBROVNIK . BRASIL 

Café da manhã no hotel. Sua diária estará 

válida até o meio dia. Em horário 

apropriado, traslado ao aeroporto de 

Trieste ou de Veneza ou Ljubljana para 

embarque com destino ao Brasil, Noite a 

bordo. 

Dia 10 – BRASIL 

Chegada pela manhã e após liberação das 

autoridades brasileiras poderá efetuar seu 

voo doméstico de conexão se for o caso.  

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

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. 

NOSSOS PREÇOS INCLUEM 

Traslados de chegada em Berlin, 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; 
07 cafés da manhã; 
Deslocamentos em veículos luxuosos de diferentes tamanhos, com ar condicionado e de acordo com o tamanho do grupo por 
saída. Podendo neste tour, utilizarmos veículos privativos com chofer que fala inglês entre as cidades, sem que haja guia de língua 
Espana; 
Ingressos e entradas aos locais de visita, mencionadas no itinerário; 
Gorjeta a maleteiros nos hotéis para 1 mala por pessoa; 

 
 



Visitas incluídas em Zagreb (A Catedral), Dubrovnik (O Palácio do Reitor e o Monastério Franciscano), Split (O Palácio de 
Diocleciano) e o Parque Nacional de Plitvice (entrada para o Parque); 
Traslados de saída em Dubrovnik, 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$ 2.200,00 por pessoa. 

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS | Somente parte terrestre 

PERÍODO INDIVIDUAL DUPLO Suplemento para meia pensão 

16 de março 
13 de abril 

€ 1.736,00 € 1.232,00 

€ 197,00 

11 de maio 
01 de junho 
15 de junho 

€ 1.898,00 € 1385,00 

29 de junho 
13 e 27 de julho 

10 e 24 de agosto 
€ 1.997,00 € 1.493,00 

07 e 21 de setembro € 2.051,00 € 1.538,00 

12 e 26 de outubro € 1.799,00 € 1.295,00 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

CIDADE PRIMEIRA 

Zagreb Hotel Sheraton – 5***** 
Split Hotel Atrium – 5***** 

Dubrovnik Hotel Lacroma – 4**** / Hotel Argosy – 4**** 

Brasileiros não necessitam de visto de entrada a Croácia, 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 / Dubrovnik / Brasil. 

NOTAS IMPORTANTES 

Passagem aérea de qualquer natureza; 
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; 
Gorjetas a maleteiros nos aeroportos; 
Seguro Coris Europa para as noites extras. (Este seguro está incluído somente para os dias de viagem descritos no roteiro). 

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM 


