
P R O G R A M A 
 

1º DIA (PC)  LISBOA – ZAGREB    
Comparência no aeroporto 150 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e saída em voo com destino a Zagreb, via 
cidade europeia. Chegada e recepção pelo seu guia acompanhante. Almoço em restaurante local, De tarde, início da visita 
panorâmica da cidade com guia local. Zagreb teve o seu início em duas fortalezas medievais no topo de colinas sobre o rio Sa-
va e renasceu no período barroco como centro de negócios, localizado de forma perfeita nas rotas que ligavam a Europa Central 
com o Mar Adriático. Hoje em dia, Zagreb é o centro da cultura contempo-
rânea, arte e desporto da Croácia, mas a sua história não foi esquecida. A 
mistura única de torres medievais, palácios do século XIX, mercados ao ar 
livre e catedrais medievais fazem de Zagreb a cidade perfeita para explo-
rar. No final da visita, transfer ao hotel. Jantar e alojamento. 
 

2º DIA (PC)  ZAGREB – BLED – LJUBLJANA  
Pequeno-almoço. Partida para a Eslovénia, a primeira paragem do dia 
será em Bled, cidade turística eslovena no sopé dos Alpes Julianos e situa-
da ao longo do lago Bled. Num penhasco com vista para o lago, o Castelo 
de Bled, do século XI, alberga um museu e uma capela. Sobre uma ilhota no 
centro do lago, a Igreja Peregrina da Assunção de Santa Maria tem uma 
escadaria íngreme e um campanário. Embarque em barcos de remos de 
madeira cobertos para um breve passeio de barco no lago Bled. De segui-
da, visita ao Castelo de Bled, de influência gótica e barroca, de onde se 
vislumbra uma paisagem espectacular do lago e dos Alpes Austríacos. 
Almoço em restaurante local. De tarde, continuação para a capital da Es-
lovénia. Chegada a Ljubljana, antigo ponto de passagem das rotas comerciais entre o mar Adriático e a região do Danúbio. É 
conhecida pela sua população académica e pelos espaços verdes, incluindo o extenso Parque Tivoli. O rio Ljubljanica divide a 
cidade velha do centro comercial. Visita panorâmica a pé do centro histórico da cidade onde poderá admirar o Castelo, o rio, as 
Três Pintes e a Catedral. Chegada ao hotel. Tempo livre. Jantar e alojamento. 
 

3º DIA (PC)  LJUBLJANA – POSTOJNA – TRIESTE   
Pequeno-almoço e saída para Postojna, Visita das grutas, as maiores da Eslovénia com 20 km de extensão. Desta extensa 
rede de passagens e galerias, apenas 5km estão abertos ao público. Embarque num comboio interior, seguido de um passeio a 
pé, maravilhando-se com este universo cársico subterrâneo, composto por diferentes formações geológicas, estalactites e es-
talagmites. No final da visita, almoço em restaurante local. De tarde, continuação para Trieste. Vista panorâmica ao centro da 
cidade que é elegante, bonito e vivo, testemunho de uma época dourada do império austro-húngaro. Verá a Piazza Unitá di’Itá-
lia que se estende sobre o mar, o cais Audace, o Canal Grande, a Igreja Ortodoxa, a Sinagoga, o Castelo di San Giusto, a Cate-
dral ou Duomo de San Giusto, etc. Tempo livre. Jantar em restaurante local e alojamento. 

 

4º DIA (PC)  TRIESTE – ROVINJ – PULA – OPATIJA 
Pequeno-almoço. Partida para visita de duas das mais fascinan-
tes cidades desta região, que também ocupam o topo do patri-
mónio cultural da Croácia e da Europa, e que estão situadas na 
costa ocidental da península. Pula, com a sua rica herança da 
Antiguidade, o Coliseu Romano, o Templo Augusto, a Porta Dou-
rada, etc. Rovinj, cidade tipicamente mediterrânica, com as ruas 
pitorescas, as casas coloridas e a Igreja de Santa Eufémia – a 
padroeira da cidade – tudo dentro das muralhas. Tempo livre em 
ambas cidades. Almoço em restaurante local. Continuação para 
Opatija, uma tranquila cidade costeira, eleita pelos Habsburgo 
como local de férias. É a mais conhecida estância turística da 
Baía de Kvarner, na costa adriática, com os seus passeios, hotéis, 
parques, jardins e vivendas de luxo. Jantar e alojamento nesta 
região. 
 



5º DIA (PC)  OPATIJA – PARQUE NACIONAL LAGOS PLITVICE – ZADAR  
Pequeno-almoço. Saída com destino ao Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, zona florestal protegida pela UNESCO desde 
1979. Este é um lugar único com 16 lagos, interligados por 92 cataratas e cascatas, que desaguam no rio Korana. É, sem dúvida, 
um dos lugares mais belos e mais visitados da Croácia. Visita do Parque 
Nacional de Plitvice, com caminhada pelos trilhos assinalados e travessia 
de barco pelo lago Kozjak. Continuação a pé para o lago de Glovac e re-
gresso em autocarro do parque ao ponto inicial da visita. No final da visita, 
almoço em restaurante local. De tarde, partida para Zadar, centro adminis-
trativo da Dalmácia Bizantina. Conhecida pelas suas ruínas romanas e ve-
nezianas, a cidade alcançou a fama no século XVIII pela produção de licor 
Maraschino, uma bebida com lugar na mesa de reis, czares e chefes de es-
tado em toda a Europa. Chegada. Jantar e alojamento nesta região.  
Nota: a visita do parque é efectuada na sua maioria a pé, pelo que se acon-
selha roupa prática e calçado raso e confortável. A meio da visita é efectua-
da uma pequena paragem técnica num café do parque. 
 

6º DIA (PC)  ZADAR – TROGIR – SPLIT 
Pequeno-almoço. Visita com guia local de Zadar, conhecendo o porto e 
calcorreando o centro histórico onde se destaca a Igreja pré-românica de S. 
Donat e o famoso Órgão do Mar, um enorme instrumento musical tocado pelo movimento do vento e da água. Continuação pela 
costa até Trogir, uma das cidades mais antigas e talvez das mais bonitas da Croácia. Com mais de 4 mil anos de história e de-
pois de passar pelas “mãos” de diversos povos como gregos, húngaros, romanos, venezianos, austríacos, franceses e italianos, 
foi declarada, em 1997, como Património da Humanidade pela Unesco. Está situada numa ilhota com numerosos vestígios da 
Idade Média. Destaque para a Cidadela de Kamerlengo, a Torre de S. Marcos, a Câmara e a Torre do Relógio. Tempo livre. Al-
moço em restaurante local. Saída para Split, a capital da Dalmácia e a segunda maior cidade da Croácia. Visita da cidade, 
conhecendo uma cidade animada e exuberante que mistura a tradição com a modernidade. Veja as antigas muralhas da cida-
de e visite a cave do Palácio de Diocleciano, um dos monumentos romanos mais impressionantes do mundo. Tempo livre para 
passear e continuação para o nosso hotel. Chegada. Jantar e alojamento. 
 

7º DIA (PC)  SPLIT – DUBROVNIK  
Pequeno-almoço. Saída com destino a Dubrovnik, a Pérola do Adriático. Situada no extremo sul da Croácia, esta cidade amu-
ralhada é uma das mais belas do Mediterrâneo. Almoço. Visita panorâmica deste centro cultural e turístico, berço de importan-
tes poetas, dramaturgos, pintores e matemáticos. Passeie pelas ruas de mármore, contemple os edifícios barrocos e deslumbre
-se com o centro histórico, Património da Humanidade, com destaque para a Catedral, o Palácio Rector ou Knezev Dvor, a far-
mácia mais antiga do mundo, situada no Mosteiro Franciscano, com inventários que datam desde 1317. No final da visita, tempo 
livre e ao final da tarde transfer ao hotel. Jantar e alojamento na área de Dubrovnik.   
   

8º DIA (PC)  DUBROVNIK   
Pequeno-almoço. Partida para o centro de Dubrovnik, subida às Muralhas 
que, com um perímetro de 1940m, rodeiam o centro histórico. A partir daqui 
é impossível não desfrutar da excelente vista panorâmica sobre toda a ci-
dade e o mar que a contorna. Construídas entre os séculos XIII e XVI, estas 
muralhas medievais figuram entre algumas das maiores fortificações algu-
ma vez construídas. Almoço. Tarde livre para passear pela cidade e que 
poderá aproveitar para visitar o Museu Marítimo (visita livre) e desfrutar 
desta linda cidade. Regresso ao hotel. Em hora a indicar partida para um 
jantar de despedida em restaurante local, onde poderá desfrutar de uma 
demonstração de folclore local. Regresso ao hotel para alojamento. 
  

9º DIA (MP)  DUBROVNIK – CAVTAT – LISBOA  
Pequeno-almoço. Embarque num passeio de barco ao longo da costa que 

nos permite ter uma perspectiva de Dubrovnik a partir do mar, a melhor forma de despedida desta cidade. Chegada a Cavtat, 
localidade costeira junto a Dubrovnik. Tempo livre que pode aproveitar para conhecer o Mausoléu da Familia Racici, conhecer a 
cidade antiga ou o Mosteiro Franciscano. Almoço em restaurante local. Em hora a indicar transfer ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e saídas em voo de regresso à sua cidade de origem, via cidade europeia. Chegada. 

 
Fim dos nossos serviços 



Os preços incluem: 
Voos base ida e volta em classe económica LH – Taxas de aeroporto incluídas;   
1 Peça de bagagem de porão; 
Autocarro privativo para todas as visitas e transferes; 
Assistente Flash Viagens durante todo o percurso; 
 
Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet hotéis 4* tipo: 

Zagreb   Internacional ou similar 
Ljubljana   Radisson Blu Plaza, M Hotel ou similar 
Trieste   Duci d’Aosta ou similar 
Região de Opatija  Grand Adriatic, Bonavia (Rijeka) ou similar 
Região de Zadar  Kolovare, Ilijira ou similar 
Split    Art Hotel ou similar 
Região de Dubrovnik Hotel Lero, Adria Dubrovnik ou similar 
 

Pensão completa, desde o almoço do 1º dia ao almoço do 9º dia nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré deter-
minados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem dietas especiais;     
Guia acompanhante local em língua portuguesa; 
Guias locais nas visitas de Zagreb, Ljubljana, Trieste, Pula, Zadar, Split e Dubrovnik, sempre que possível de língua portuguesa;  
 
Entradas: 

Castelo Bled 
Passeio de barco no lago de Bled 
Grutas Postojna 
Parque Nacional Lagos Plitvice 
Igreja S. Donato em Zadar 
Palácio Diocleciano (cave) em Zadar 
Dubrovnik card (acesso a: muralhas, Palácio Rector, Mosteiro Franciscano, Museu Marítimo, Museu Etnológico Rupe… 
transportes públicos) 
Passeio de barco Dubrovnik - Cavtat 
Mausoléu Racici em Cavtat 
 

Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice 
e cobertura complementar Covid-19,  
 

Entrega programa personalizado ao cliente; 
1 mochila de viagem por pessoa 
Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Flash Viagens; 
Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia; 
Assistência telefónica 24 horas; 
Condições gerais conforme nossa programação V. Tempo Europa. 

 
Excluindo: 

Bebidas (salvo indicação em contrário), extras de caracter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes, despesas de saúde pa-
ra além das indicadas no seguro de viagem incluído no pacote, taxas de hotelaria, cidade e/ou de aeroportos que não pos-
sam ser incluídas no bilhete de avião, todos os serviços não indicados no programa. 

 
Regras COVID para entrada nos países do circuito: 
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/europa/eslovenia 
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/europa/croacia 
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/europa/italia    
Estas medidas estão em constante alteração pelo que devem ser sempre revistas antes da partida para que a informação esteja 
actualizada. 

 

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/europa/eslovenia
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/europa/croacia
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/europa/italia

