
Lazer e Tempos Livres

Programa

26 de Agosto a 02 de Setembro 2012                CROÁCIA, BÓSNIA e ESLOVÉNIA    (EV: 451.673)

1º Dia - 26 AGO (Domingo) - LISBOA - ZAGREB - DUBROVNIK
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida Formalidades de embarque e saída em voo com destino a

VIAGENS / NORTE

Programa Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e saída em voo com destino a 
Zagreb. Chegada, visita panorâmica da cidade de Zagreb com guia local, jantar e transfer de novo ao aeroporto para 
sair em direção a Dubrovnik em voo interno da Croácia Airlines com o seu guia acompanhante, chegada pelas 22h00, 
e transfer ao Hotel para alojamento.

2º Dia - 27 AGO (Segunda) - DUBROVNIK
Pequeno-almoço. Visita panorâmica com guia local da bela cidade de Dubrovnik, declarada pela UNESCO Património 
da Humanidade, incluindo as muralhas, um perímetro de 1940m que encerra a cidade velha; a Catedral, o Palácio de 
Knezev Dvor (entradas incluídas); a farmácia mais antiga do mundo, no Mosteiro Franciscano, com inventários que 
datam desde 1317; a zona pedonal de Stradun, etc. Almoço e tarde livre para passear por esta pitoresca cidade ou 
como opcional excursão a Montenegro e à Baía de Kotor (necessário passaporte para entrar em Montenegro) com 
regresso ao final da tarde a Dubrovnik e em conjunto com todos os passageiros continuação para o nosso Hotelregresso ao final da tarde a Dubrovnik, e em conjunto com todos os passageiros, continuação para o nosso Hotel 
para jantar e alojamento.

3º Dia - 28 AGO (Terça) - DUBROVNIK - MOSTAR - SPLIT
Pequeno-almoço. Partida para a Bósnia, primeira paragem em Mostar, visita da cidade com guia local, entrada 
incluída na “Casa Turca”. Almoço. De tarde, continuação para Split. Chegada, visita da cidade, capital de Dalmácia. 
Incluindo o Palácio de Diocleciano na baia de Aspalathos; o Teatro Nacional, de 1891, em estilo Neo-Renascentista, 
etc. Jantar e alojamento.

4º Dia - 29 AGO (Quarta) - SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR
Pequeno-almoço Saída para a cidade de Trogir fundada pelos Gregos no século III a C pequena cidade situadaPequeno-almoço. Saída para a cidade de Trogir, fundada pelos Gregos no século III a.C., pequena cidade situada 
numa ilhota com numerosos vestígios da Idade Média. Destacam-se a Cidadela de Kamerlengo e a Torre de S. 
Marcos, para além de vários edifícios religiosos, a Câmara, a Torre do Relógio, etc. Posteriormente, continuação para 
Sibenik, situada na foz do rio Krka e cuja Catedral é Património da Humanidade, juntamente com a Velha Fortaleza 
Croata de San Mihovil. Saída para Zadar, centro administrativo da Dalmácia Bizantina. O porto, a cidade velha com a 
sua igreja pré-romana de S. Donato (séc. IX), etc. Visita com guia local das três cidades. Almoço incluído entre as 
visitas. Jantar e alojamento na zona de Zadar / Biograd.

5º Dia - 30 AGO (Quinta) - ZADAR - PARQUE NACIONAL DE PLITVICE - OPATIJA
Pequeno-almoço. Saída para visita do Parque Nacional de Plitvice, zona florestal a 500m de altitude, protegida pela 
UNESCO desde 1979, com os 16 lagos comunicados por 92 cataratas e cascatas que vertem as suas águas no rio 
Korana, depois de descer um total de 135m. Daremos um passeio de barco pelo lago Kozjak, continuando para o lago 
d Gl t d l l i i i l D i d l P íd Rij kde Glovac e regresso em autocarro do parque ao local inicial. Depois do almoço no Parque, saída para Rijeka, o 
principal porto da Croácia, localizada na Baía de Kvarner, uma reentrância do Mar Adriático. Continuação para 
Opatija. Jantar e Alojamento nesta tranquila cidade costeira, eleita pelos Habsburgo como local de férias. 

Nota: a visita do parque é efetuada na sua maioria a pé com uma duração entre 2h30 e 3h00, pelo que se aconselha 
roupa prática e calçado raso e confortável. A fim de não prolongar demasiado a visita, aconselha-se que o grupo não 
se disperse na visita. A meio da viagem é efetuada uma pequena paragem técnica num café do parque.

6º Dia - 31 AGO (Sexta) - OPATIJA - GRUTAS DE POSTOJNA - LJUBLJANA
Pequeno-almoço e partida para as famosas grutas de Postojna. As maiores da Eslovénia, de 20 km de extensão, 
estando apenas 5 km abertos ao público. Para a visita das Grutas, novamente se recomenda roupa prática e calçado 
raso. A visita é efetuada de comboio interior e na maior parte a pé e tem uma duração de aproximadamente 1h30m. p p ç p
Almoço no restaurante do Hotel situado junto às Grutas. Continuação para Ljubljana, visita panorâmica guiada a pé 
do centro histórico da cidade, poderá ver o seu Castelo, o rio, Tromostovje, as 3 “pontes”, a sua Catedral, etc. Resto 
final de tarde livre. Jantar e alojamento.

7º Dia - 01 SET (Sábado) - LJUBLJANA - BLED - ZAGREB
Pequeno-almoço. Saída para Bled, cidade situada junto ao lago formado pela regressão do glaciar Bohinj; passeio de 
barco típico a remos no lago com visita a uma pitoresca Ilha. De seguida, realizaremos uma visita ao Castelo de Bled, 
de influência gótica e barroca, de onde se vislumbra uma paisagem espetacular do lago e dos Alpes Austríacos. 
Tempo livre para visitar a capela datada do séc. XVI, e o museu que conta com uma exposição sobre a história de 
Bled. Almoço e regresso a Zagreb. Transfer ao Hotel. Em hora a indicar, partida para jantar de despedida com 
espetáculo de folclore. Regresso ao Hotel para Alojamento.

8º Dia - 02 SET (Domingo) - ZAGREB - LISBOA
Pequeno-almoço. Início da manhã livre, em hora a indicar, transfer ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída 
em voo de regresso à sua cidade de origem. Chegada.

Fim da Viagem
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Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D. (x2)  € 1.290,00; Q.S. (x1)  € 1.540,00.Custos
Preços para outros sócios auxiliares:
Q.D. (x2)  € 1.405,00; Q.S. (x1)  € 1.655,00.

Taxas aeroporto: Passíveis de alteração até 20 dias antes da partida (a reconfirmar no momento da emissão).

Voos TAP
26AUG TP1951 OPO-LIS 06:20 07:15
26AUG TP866 LIS-ZAG 09:15 13:20

02SEP TP 867 ZAG-LIS 14:05 16:30
02SEP TP1980 LIS-OPO 18:50 19:45

Os preços incluem:
Passagem aérea Porto/Lisboa-Zagreb-Dubrovnik-Zgreb-Lisboa/Porto em voos regulares TAP Air Portugal; autocarro de 
Turismo e Guias locais; assistência e transporte privativo entre aeroportos/hotéis/aeroportos; 7 noites de alojamento nos 
hotéis mencionados ou similares, incluindo o pequeno-almoço diário; Pensão Completa conforme mencionados no 
programa, num total de 13 refeições; visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local; entradas  nos 
locais mencionados no programa; taxas de segurança, aeroporto e combustível; taxas hoteleiras, de turismo, serviço e 
IVA, à taxa em vigor à data de 28/12/2011; seguro de viagem.

Exclui:
Refeições não mencionadas;
Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar;
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

Documentos necessários (para cidadãos portugueses)
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da 
viagem.

O débito será efetuado em 4 prestações nos dias 25 de Maio 22 de Junho 24 de Julho e 24 de AgostoO débito será efetuado em 4 prestações nos dias 25 de Maio, 22 de Junho, 24 de Julho e 24 de Agosto.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, terão um custo mínimo de € 40,00 a título de Taxa de Reserva.

Os interessados devem inscrever-se de 09 a 23 de Abril.
A 30 de Abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos
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