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GRANDE TOUR DOS BALCAS



GRANDE TOUR
DOS BALCAS

Circuito de 13 dias / 12 noites

DIA 1  – ZAGREB 
Chegada a Zagreb, capital da Croácia. Visita panorâmica por Zagreb que está assente sobre as 
cidades de Gradec e Kaptol. Gradec, ou 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, destaca- se 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 e alojamento.
 
DIA 2 - ZAGREB / SARAJEVO 
Saída com destino a Sarajevo Sarajevo, a capital da Bósnia - Herzegovina.. Jantar e alojamento.

DIA 3 - SARAJEVO
Visita panorâmica da cidade de Sarajevo, que é uma das cidades mais orientais e de maior 
diversidade cultural da Europa que esteve mais de 300 anos sob o poder dos turcos até a chegada 
do império Austro - Húngaro no fim do século XIX. O império teve fim quando o Arquiduque Franz 
Ferdinand foi assassinado em Sarajevo, originando a primeira Guerra Mundial. Em 1984 Sarajevo foi 
sede dos Jogos Olímpicos de Inverno e palco de conflitos entre 1992 e 1995. Na nossa visita a pé 
conheceremos o antigo centro histórico e cultural em lugares onde o povo de diferentes religiões 
viveu por muitos anos: a Biblioteca Nacional de 1896, o Bascarsija (a antiga área de comercio turco), 
o Museu de Sarajevo, a Igreja Ortodoxa de 1539, a Sinagoga de 1581, a Catedral Católica Romana de 
1889, a Mesquita de Gazi Husrev - Beg considerada a mais importante estrutura Islâmica do país e um 
exemplo de arquitetura otomana, a Ponte Latina aonde o Arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado 
em 28 de Junho de 1914 e o Estádio Olímpico. Visita ao Museu da Guerra de Sarajevo construído em 
1992 a 1995 para servir de passagem segura entre a cidade sitiada e a parte livre da cidade. Jantar e 
alojamento.
 
DIA 4 - SARAJEVO / MOSTAR / MEDJUGORJE / DUBROVNIK 
Saída com destino a Dubrovnik via Mostar onde faremos uma visita panorâmica. Mostar é uma cidade 
multicultural atravessada pelo rio Neretva, foi uma das cidades que mais sofreu na guerra dos anos 
90, com mais de 90% da cidade destruída. Uma cidade que reúne a comunidade crista, muçulmana 
e judaica.  A Ponte Antiga é um exemplo do triunfo e da reconciliação de Mostar. Esta Ponte foi 
construída pelos Otomanos em 1566, destruída na Guerra em 1993 e reconstruída em 2004. Apos a 
visita, continuação da viagem com destino a Medjugorje, local onde a Virgem Maria apareceu pela 
primeira vez em 1981 e consolidado como um grande Santuário Mariano. Prosseguimento da viagem 
para a Dubrovnik. Chegada em Dubrovnik a «Pérola do Adriático”. Jantar e alojamento.

DIA 5 - DUBROVNIK
Pequeno-almoço no hotel. Visita da cidade, fundada no ano 600 pelos gregos, com ruas e placas 
pavimentadas de mármore. Percorreremos a pé o centro antigo, com suas belas e charmosas ruas, 
fontes, praças e monumentos. Apreciaremos a Catedral, e visitaremos o Monastério Franciscano. 
Dubrovnik faz parte do Património Universal da Humanidade e conta com mais de 2kms magníficas 
muralhas em volta do centro antigo. Jantar e alojamento.
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DIA 6 – DUBROVNIK / BAÍA DE KOTOR / BUDVA / DUBROVNIK 
Saida para a excursão de dia inteiro à República de Montenegro, no Mar Adriático, separada da Sérvia 
em 2006, depois de fazer parte da República Sérvia-Montenegro desde o fim da antiga Iugoslávia em 
1991. Seguimos viagem pelo Golfo Boka Kotorska, considerado um dos mais belos golfos do mundo, 
onde se encontram as Baías de Topla, Tivat, Risan e Kotor, a ilha artificial de N.Sra das Rocas e a ilha 
natural de San Jorge. A Baía de Kotor, considerada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, é 
o único fiorde do Mediterrâneo e o mais setentrional da Europa. Continuaremos com destino a cidade 
antiga de Budva, onde conheceremos a sua Igreja e o Museu, e no tempo livre poderemos desfrutar 
da atmosfera de uma típica cidade antiga mediterrânea com os seus cafés e galerias. Regresso a 
Dubrovnik. Jantar e alojamento.

DIA 7– DUBROVNIK / MAKARSKA / SPLIT 
Saída para a antiga cidade de Makarska, uma cidade lindíssima situada entre montanha e mar. 
Makarska foi habitada desde o tempo dos romanos e gregos e na atualidade é o mais importante 
balneário da bela Riviera de Makarska. Continuação para bela cidade de Split. Chegada a Split e 
visita com destaque para o magnífico Palácio do Imperador Diocleciano, este Palácio foi declarado 
pela Unesco Patrimônio da Humanidade, o imenso conjunto palaciano continua a ter importância 
na vida da cidade, pois mais de 3.000 pessoas vivem dentro de seus portais. Dentro do conjunto 
encontraremos importantes ruínas arqueológicas, como o Templo de Júpiter, a Catedral de São 
Domingo e o Mausoléu de Diocleciano. Jantar e alojamento.

DIA 8 – SPLIT / TROGIR / ZADAR
De manha saímos em direção de Trogir. Visita da cidade-museu de Trogir, classificada como 
Patrimônio Cultural da Humanidade e localizada numa pequena ilha, ligada ao continente por uma 
ponte. No final da visita saída com destino a cidade de Zadar, na belíssima costa do Mar Adriático. 
Chegada e visita panorâmica da cidade, situada num promontório que domina o Adriático, destaque 
para a Igreja de São Francisco, do século XVII, a Igreja de São Donato, construída em forma circular 
no século IX, com aspecto de um castelo, sobre as ruínas de um foro romano, e a Catedral de São 
Anastácio, que é a maior igreja do país. Jantar e alojamento.

DIA 9 – ZADAR / PLITVICE / OPATIJA
De manha saímos em direção de Plitivice aonde faremos uma visita panorâmica conhecendo o Parque 
Nacional de Plitvice que esta classificado como património da humanidade pela Unesco desde 1979.. 
Trata-se do maior parque nacional da Croácia com uma superfície de 296 kms quadrados. O Parque 
compreende cascadas, lagos, abundante vegetação, abundância de aves e de ursos entre a sua fauna. 
Os lagos dividem-se em dois grandes grupos, os lagos superiores e os lagos inferiores. Após a visita 
continuação da viagem para Opatija. Chegada a Opatija e visita panorâmica.  Dos finais do século XIX 
até a Primeira Guerra Mundial, Opatija foi o centro turístico por excelência do império austro-húngaro 
e ainda restam muitas mansões luxuosas que conservam todo o esplendor do passado. Jantar e 
alojamento.

DIA 10 – OPATIJA / PULA / OPATIJA
Saída para visita à cidade de Pula, onde visitaremos um dos foros romanos mais bem conservados do 
mundo.O fórum foi construído e ampliado entre os anos 20 A.C. e 72 D.C. com capacidade para mais 
de 20.000 espectadores e conta com numerosos restos arqueológicos. Retorno a Opatija. Jantar e 
alojamento.



DIA 11 – OPATIJA / POSTOJNA / LJUBLJANA 
Saída com destino a Ljubljana, via Postojna. Em Postojna visitaremos as Cavernas de Postojna, com 
mais de 20 quilômetros de extensão, primeiro a bordo de um pequeno tren turístico e depois a pé. 
No fim da visita continuaremos com destino a Ljubljana. Chegada e visita panorâmica da bela capital 
eslovena, situada às margens do Rio Sava, apreciando o Castelo, Museu Nacional e o Teatro da 
Ópera. A cidade cresceu em volta do Forte Grand, construído no século XII no alto de uma colina de 
onde se pode desfrutar uma esplêndida vista dos Alpes Julianos. Jantar e alojamento.
 
DIA 12 – LJUBLJANA / LAGO BLED / LJUBLJANA
Saída para o Lago Bled, que foi durante muitos anos o principal destino turístico da Eslovênia. 
Chegada e visita apreciando seu imponente castelo (entrada incluída), as três pontes, com destaque 
para a Ponte do Dragão, e o famoso Lago Bled de águas verde - esmeralda, com sua pequena ilha 
que abriga a Igreja de Santa Maria, antiga igreja barroca construída sobre uma capela pré-românica. 
Faremos um cruzeiro pelo Lago Bled. No fim da visita regresso a Ljubljana. Jantar e alojamento.

DIA 13  – LJUBLJANA / ZAGREB 
saída com destino a Zagreb. Chegada ao aeroporto de Zagreb e fim dos nossos serviços.
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