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Nesta viagem, vamos descobrir os contrastes geográficos e culturais, bem como o património único da Croácia e da
Eslovénia: as antigas cidades medievais, os seus palácios e catedrais centenárias e as soberbas paisagens de montanha.
Venha connosco desfrutar desta parte da Europa, pertencente aos Balcãs, assim como de toda a sua diversidade cultural.

1º dia –12 Julho (4ª feira) – LISBOA | ZAGREB 
Comparência no aeroporto pelas 06h05 para formalidades de embarque em voo TAP com partida de Lisboa às 08h05 e chegada
a Zagreb pelas 12h25. Acolhimento pelos nossos serviços locais. 
Almoço em restaurante local. Visita panorâmica à cidade de Zagreb, que não só é a capital da Croácia como é a maior cidade do
país, sendo marcada pela arquitetura austro-húngara dos séculos XVIII e XIX. No centro, a Cidade Alta abriga a Catedral de
Zagreb, de estilo gótico e com duas torres, e a Igreja de São Marcos com o seu telhado de azulejos coloridos, datada do século
XIII. Nas proximidades fica a rua Tkalčićeva, repleta de cafés. Na Cidade Baixa está a praça principal, Ban Jelačić, além de lojas,
museus e parques. 
Transporte para o hotel. Jantar e alojamento no Hotel Antunović 4* ou similar.

2º dia – 13Julho (5ª feira) – ZAGREB | BLED | LJUBALJANA 
Após o pequeno-almoço no hotel, faremos check-out e partiremos para Bled, cidade turística eslovena no sopé dos Alpes
Julianos e situada ao longo do lago Bled. Visita de Bled com entrada no Castelo (castelo medieval do século XI, situado no cimo
de um penhasco a 130 metros acima do lago glacial da cidade de Bled). Passeio de barco no lago Bled com visita á Igreja dedicada
à Assunção de Maria (localizada sobre uma ilhota no centro do lago). 
Almoço em restaurante local e tempo livre.  Continuação para Ljubljana, capital e maior cidade da Eslovénia. É conhecida pela
sua população académica e pelos seus espaços verdes. 
Jantar e alojamento no Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 4* ou similar.

3º dia – 14 Julho (6ª feira) – LJUBLJANA | POSTOJNA | OPATIJA
Pequeno-almoço no hotel e check-out.Visita a Ljubljana, com destaque para a visita ao castelo.  Continuação para Postojna. 
Almoço em restaurante local. Visita às Grutas de Postojna, classificadas como Património da Humanidade pela UNESCO.
Abertas ao público há cerca de 200 anos, compostas por um sistema de grutas cársticas com 24km de comprimento, formadas
pelo rio Pivka há milhares de anos. Destaca-se o Brilhante, estalagmite de cinco metros de altura, chamada assim devido à sua
cor branca; o Arranha-céu, a estalagmite mais antiga de 16 metros de altura; e o Calvário, um vasto salão subterrâneo com um
volume de mais de 168 mil metros cúbicos. 
Partida para Opatija.Jantar e alojamento num hotel da cadeia Liburnia 4* ou similar.

4º dia – 15 Julho (sábado) – OPATIJA | MOTOVUN | ROVINJ | OPATIJA
Pequeno-almoço no hotel e partida para visitar Motovun, cidade da Croácia, situada no condado da Ístria, que desde a pré-
história tem dominado a colina sobre o vale do rio Mirna. Nos tempos pré-históricos, as tribos ilíricas e celtas construíram aqui as
suas fortificações, daí o nome da cidade também ser de origem celta. É derivado da palavra Montona, que significa “cidade na
colina”. Rodeada pela densa Floresta de Motovun, rica em trufas, iguaria apreciada no mundo todo, esta pitoresca cidade possui
um rico património cultural e histórico. Motovun é uma fortaleza medieval bem preservada, com muralhas que datam do século
XII. Tempo livre em Motovun.  Continuação para visita a Rovinj, uma das cidades mais charmosas da Croácia e o ponto central da
região da Ístria. O centro histórico de Rovinj, banhado pelo mar, com um arquipélago de belas ilhas verdes e cercado por
parques, foi declarado monumento cultural.
Almoço em restaurante local. Tempo livre. Regresso a Opatija.
Jantar e alojamento num Hotel Adriatic 4* ou similar.
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5º dia – 16 Julho (domingo) – OPATIJA | ZADAR
Pequeno-almoço no hotel e check-out para saída em direção a Zadar, cidade na costa da Dalmácia, conhecida pelas ruínas
romanas e venezianas da sua cidade peninsular antiga. Visita de cidade. 
Almoço em restaurante local. Tempo livre. 
Transporte para o hotel.Jantar e alojamento no Hotel Kolovare 4* ou similar.

6º dia – 17 Julho (2ª feira) – ZADAR – SIBENIK | MALI STON | DUBROVNIK 
Pequeno-almoço no hotel e check-out para saída em direção a Sibenik, cidade histórica classificada Património Mundial pela
UNESCO, cujas origens remontam aos séculos IV a II a.C , e que está localizada na Dalmácia central, onde o Rio Krka corre em
direção ao Mar Adriático. Visita da cidade com destaque para a Catedral de Santiago (um dos principais edifícios e também o
maior do país, de estilo gótico-renascentista). Foi construído entre os séculos XV e XVI e o seu interior é deslumbrante, com os
seus tetos altos e decoração elegante. Continuação para Mali Ston, na península de Pelješac, aproximadamente a 1 km a
nordeste de Ston. Está ligada a Ston por uma série de   muralhas   de pedra defensiva, originalmente com mais de 7 km de
comprimento, que cercaram e protegeram a cidade de   Ston. 
Almoço em restaurante local.Tempo livre em Ston para apreciar a paisagem.   
Continuação para Dubrovnik, considerada a pérola do Adriático e classificada Património Mundia pela UNESCO.
Jantar e alojamento no hotel Grand Hotel Park 4* ou similar.

7º dia – 18 Julho (3ª feira) – DUBROVNIK
 Pequeno-almoço no hotel e saída para visita à cidade com entradas no Palácio do Reitor, no Mosteiro Franciscano com uma das
farmácias mais antigas da Europa e na Catedral.
Almoço em restaurante local e tarde livre. 
Transporte de regresso ao hotel. Jantar e alojamento no hotel Grand Hotel Park 4* ou similar.

8º dia – 19 Julho (4ª feira) - DUBROVNIK | PENÍNSULA DE PELJESAC | SPLIT
Pequeno- almoço no hotel e check-out. 
Partida em direção à península de Peljesac e prova de vinhos em adega local.
Continuação para a industrial e cosmopolita cidade de Split, a segunda maior da Croácia. 
Almoço em restaurante local.Após o almoço visita à cidade, com destaque para o Palácio de Diocleciano do século III, classificado
Património Mundial pela UNESCO, e para a Catedral. Tempo livre. 
Transporte para o hotel. Jantar e alojamento no Hotel Corner 4* ou similar.

9º dia – 20 Julho (5ª feira) –  SPLIT | PLITVICE | SLUNJ
Pequeno-almoço no hotel e check-out.
Saída em direção ao Parque Nacional dos Lagos Plitvice com uma paragem pelo caminho.
Almoço em restaurante local. De tarde, visita ao Parque Nacional dos Lagos Plitvice. Tempo livre no Parque. Transporte para o
hotel. Jantar e alojamento no Hotel Mirjana & Rastoke 4* ou similar.

10º dia – 21 Julho (6ª feira) –  SLUNJ | ZAGREB | LISBOA
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Em hora, a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Zagreb para
formalidades de embarque em voo TAP, com partida prevista às 13h10. Chegada a Lisboa às 15h50. 

Fim da viagem
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NOVAS FRONTEIRAS

Leonor Martins 
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

Para informações e reservas contacte:
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Quarto duplo 

Suplemento quarto individual 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 20 participantes

2.810 €

465 €

 

Passagem aérea em classe económica em voo regular da
TAP, para percurso Lisboa / Zagreb / Lisboa, com direito a
1 peça de bagagem com 23 kg; 

9 noites de alojamento em regime de meia pensão
(pequeno-almoço e jantar) nos hoteis mencionados ou
similares;

9 Almoços; 

Autocarro privativo de turismo durante o programa;

Acompanhamento de um responsável Novas Fronteiras
durante toda a viagem;

O PREÇO INCLUI

Guia local em expressão portuguesa ou espanhola;

Todas as visitas mencionadas;

Taxas hoteleiras; serviços e IVA;

Seguro Multiviagens, 

Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 128,00€ (à data de 22/12/2022 – a reconfirmar e
atualizar na altura da emissão da documentação); 

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante
as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais
alterações em caso de significativas oscilações cambiais
e/ou de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas,
tendo em conta a atual conjuntura internacional.

NOTA IMPORTANTE

Bebidas às refeições;

Gratificações; 

Opcionais, extras de carácter particular e tudo o que não
estiver mencionado como incluído. 

Serviço de bagageiros;

O PREÇO NÃO INCLUI

Nota: Para partidas do Porto consulte-nos.


