CROÁCIA, MEDJUGORIE
E MONTENEGRO
Acompanhamento e direção espiritual:
PE. JOSÉ CARLOS DE FREITAS SPÍNOLA
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2018
O princípio de uma boa viagem!

CROÁCIA, MEDJUGORIE E MONTENEGRO
Roteiro Completo
01º dia 01 set sab São Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos e
embarque com destino a:

Medjugorie

02º dia 02 set dom Zagreb (Cróacia)
Chegada, recepção, traslado e acomodação. Jantar.
03º dia 03 set seg Zagreb
Café da manhã. Visita panorâmica, Gornji Grad, antigo
povoado real, foi fortificada contra os ataques dos tártaros
no século XIII e ainda conserva algumas de suas
muralhas e pórticos medievais. Em Kaptol, antigo
assentamento religioso, se destaca o Palácio Episcopal.
Apreciaremos as belas igrejas e palácios góticos e
barrocos, como a Catedral de Santo Estevão, a Igreja de
São Marcos e o Convento de Santa Clara, sede do Museu
da cidade. Jantar.
04º dia 04 set ter Zagreb / Plitvice / Zagreb
Café da manhã. Saída em direção a cidade de Plitvice.
Visita ao Parque Nacional, declarado como patrimônio
Mundial, pela Unesco. Retorno a Zagreb. Jantar.
05º dia 05 set qua Zagreb / Sarajevo
Café da manhã. Saída em direção a Sarajevo, capital da

Saravejo

Bósnia-Herzegovina. Chegada. Acomodação. Jantar.
06º dia 06 set qui Sarajevo / Mostar / Medjugorje
Café da manhã. Visita centro histórico e cultural,
Biblioteca Nacional, Sinagoga, Catedral Católica
Romana, Mesquita de Gazi Husrev - Beg, considerada a
mais importante estrutura Islâmica do país. Seguiremos
em direção a cidade de Mostar. Visita ao símbolo da
cidade, a Ponte Antiga construída no século XIV.
Continuação até Medjugorje. Chegada. Acomodação.
Jantar.
07º dia 07 set sex Medjugorje
Café da manhã. Dia dedicado de visita ao Santuário.
Almoço e jantar.
08º dia 08 set sab Medjugorje / Dubrovnik
Café da manhã. Saída pela Costa Adriática, também
chamada “Pérolas do Adriático” chegaremos a Dubrovnik.
Uma das cidades de pedras mais bela do mundo. Visita
panorâmica da cidade, centro antigo com suas belas e
charmosas ruas, fontes, Praças e monumentos, Catedral
da Assunção da Virgem Maria e o Mosteiro Franciscano.
Acomodação. Jantar.

12º dia 12 set qua Opatija / Postojna / Ljubljana
(Eslovênia)

Split

Café da manhã. Saída em direção à Postojna, onde
visitaremos as Cavernas, consideradas as maiores do
mundo, com mais de 20 km de extensão. Continuação até
Ljubljana. Acomodação. Jantar.
13º dia 13 set qui Ljubljana
Café da manhã Visita panorâmica a capital da Eslovênia,
com seus Castelos, Museu Nacional e o Teatro da Ópera.
Jantar.

09º dia 09 set dom Dubrovnik / Baía de Kotor
(Montenegro) / Dubrovnik
Café da manhã. Saída em direção à República de
Montenegro, no mar Adriático. Seguiremos viagem
margeando o Golfo Boia Kotorska, onde se encontram as
baías de Topla, Tivat, Risan e Kotor, a Ilha artificial de
Nossa Senhora das Rocas e a Ilha de San Jorge. Retorno
a Dubrovnik. Jantar.
10º dia 10 set seg Dubrovnik / Split
Café da manhã. Saída em direção a Split. Citytour
panorâmica com destaque para o magnífico palácio do
Imperador Diocleciano, construido em pedra branca,
declarado pela Unesco como patrimônio da humanidade.
Acomodação. Jantar.

14º dia 14 set sex Ljubljana / Bled / Ljubljana
Café da manhã. Saída em direção ao Lago Bled. Visita ao
Castelo, as 03 pontes, destacando a Ponte do Dragão, e o
famoso Lago Bled de águas verde esmeralda, com sua
pequena ilha que abriga a Igreja barroca, de Santa Maria,
construida sobre uma Capela pré romântica. Passeio de
barco pelo lago. Retorno à Ljubljana. Jantar.
15º dia 15 set sab Ljubljana / Zagreb
Café da manhã. Saída com destino a Zagreb, e em horário
conveniente, traslado para o aeroporto e embarque com
destino a:
16º dia 16 set dom São Paulo
Chegada e fim dos nossos serviços.

11º dia 11 set ter Split / Trogir / Zadar / Opatija
Café da manhã. Saída em direção à Trogir. Visita a cidade
declarada patrimônio da humanidade pela Unesco, por
seus palácios, Igrejas, torres e fortalezas. Seguiremos em
direção a Zadar, tour panorâmico, visita a Igreja de São
Francisco, a Igreja de São Donato construida em forma
circular no século IX, com aspecto de um castelo sobre as
ruínas de um foro romano, e a Catedral de Santa
Anastácia, considerada a maior do país. Continuação até
Opatija. Visita a Igreja de São Tiago e a Igreja da
anunciação. Acomodação. Jantar.
Ljubljana
PREÇO À VISTA POR PESSOA AÉREO
E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 4.990,00 + 250,00 taxas
APTO INDIVIDUAL
US$ 5.790,00 + 250,00 taxas

INCLUSOS NO PROGRAMA
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para
grupos indo e voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística superior
(aptos disponíveis após às 16h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o grupo, exceto
bebidas (não inclui dietas especiais ou específicas);
* Traslados e passeios especificados no roteiro em ônibus com ar
condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças graves,
crônicas ou pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de
até 05 quilos (não inclui carregadores).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 35 passageiros. Roteiro elaborado em setembro / 17. Sujeito a alterações
Rua Sete de Abril, 252 - 10º Andar - Cj. 103
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