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saída:

23/SETEMBRO/2021

Eslovênia, Croácia e Bósnia
12 dias 

24/SET – VENEZA
Chegada ao aeroporto de Veneza, 
recepção e traslado ao hotel. 
Restante da tarde livre. Jantar.

25/SET – VENEZA / LJUBLJANA 
/ ZAGREB
Café da manhã. Deixaremos 
Veneza cedo com destino a 
Zagreb, passando pelo caminho 
por Ljubljana, a capital da Slovênia, 
com sua atmosfera tranquila de 
cidade pequena, medieval e rústica. 
Lagos e florestas compõem nosso 
caminho. Em nossa chegada a 
Zagreb, realizaremos um giro pela 
cidade e seguiremos para nosso 
hotel para jantar e acomodação.

23/SET – SÃO PAULO / VENEZA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Veneza, com escala a confirmar.

26/SET – ZAGREB
Café da manhã. Pela manhã 
realizaremos um city tour de Zagreb, 
a capital da Croácia e cidade 
belíssima por sua arquitetura, que 
reflete a grandiosidade do antigo 
Império Austro-Húngaro. Veremos 
a Praça e Catedral de São Marcos – Veneza
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- 1 noite na Itália
- 5 noites na Croácia
- 3 noites na Bósnia
- acomodação em hotéis categorias: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

®

Ljubljana

Eis que nesta viagem conheceremos a costa leste do Mar Adriático. Sim, a oeste a costa da Itália, a leste a costa da 
Croácia, que visitaremos. E que região mais linda é esta!!! Lagos de tirar o fôlego, paisagens que mesclam o verde da 
natureza  com as rochas de formação destes belíssimos países, muita história, inclusive o episódio que serviu como 
estopim para a eclosão da 1ª Guerra Mundial aconteceu aqui. Eis que de história este roteiro é repleto também... 
Beleza natural exótica e ímpar, à beira mar, é o que encontraremos a dizer chega, especialmente em Dubrovnik! E 
ainda conheceremos a cidade de Medjugorje, na Bósnia Herzegóvina, local de aparições, ainda não reconhecidas 
pela igreja, de Nossa Senhora... ufa, quanta coisa aproveitaremos nesta aventura aqui. Vamos embarcar nela juntos?
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este é um lugar para recarregarmos 
nossas baterias, à espera de nossa 
seqüência de viagem. Jantar e 
acomodação.

30/SET – MEDJUGORJE / 
MOSTAR / SARAJEVO
Café da manhã. Deixaremos 
Medjugorje cedo, para que 
possamos chegar logo a Mostar, uma 
linda cidade medieval encantadora, 
parcialmente destruída pela guerra 
da Bósnia, mas reconstruída e onde 
visitaremos a Igreja de São Pedro 
e São Paulo, a Torre do Relógio, 
a ponte Stari-Most, ou ponte 
antiga, totalmente reconstruída 
em seus moldes originais, e muito 
mais. Seguiremos então viagem a 
Sarajevo, para conhecer a capital 
da Bósnia Herzegóvina, repleta de 
influências turcas e muçulmanas 
em sua composição. Será um dia 
repleto, mas interessantíssimo. 
Prepare-se. Jantar e acomodação.

1º/OUT – SARAJEVO / DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Sarajevo cedo, para seguir a 
Dubrovnik, o ponto final de nossa 
aventura. Lá realizaremos nosso 
city tour para visitar a cidade 
antiga de Dubrovnik, com seu 
“casco”. Encontraremos vistas 
deslumbrantes, e assimilaremos 
uma arquitetura única, em ambiente 
artístico de opulência cultural. 
Jantar e acomodação.

não a de Veneza, já vista – o prédio 
do Parlamento e a torre medieval 
de Lotrscak. Visitaremos esta 
catedral neo-gótica fantástica por 
dentro e por fora e conheceremos a 
parte antiga desta cidade. Teremos 
então tempo livre para visitar 
as pitorescas lojinhas do lugar. 
Retornaremos a nosso hotel para 
jantar e acomodação.

27/SET – ZAGREB / PLITVICE 
LAKES / SPLIT
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Zagreb com destino a 
Split, passando por Plitvice Lakes. 
Este parque é ligado por diversas 
cachoeiras, cercado por floresta 
e pontes de madeira. Um sonho 
para qualquer amante da natureza. 
Declarado patrimônio mundial pela 
Unesco, este parque apresenta um 
milagre da natureza, e um banho 
de beleza para nossos olhos. 
Renovados pela vista seguiremos 
viagem a Split, cidade de praia 
onde pernoitaremos. Jantar.

28/SET – SPLIT / MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city tour por Split, para 
conhecer as praias do mar Adriático 
neste pedacinho da Europa. 
Almoçaremos e seguiremos viagem 
a Medjugorje. O caminho não é 
longo de forma que lá chegaremos 
antes do final da tarde. Na chegada, 
seguiremos para nosso hotel para 
contemplação, descanso e jantar.

29/SET – MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta cidade 
localizada na Bósnia Herzegóvina. 
Aqui teria havido uma aparição 
de Nossa Senhora a um grupo 
de crianças, em 1981. Graças a 
tal aparição, um pequeno vilarejo 
transformou-se em local de 
peregrinação do mundo inteiro. 
E embora tal aparição não seja 
reconhecida pela Igreja Católica, 
esta paisagem bucólica nos 
remeterá à contemplação. Região 
de natureza extremamente bela, 
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Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.790
US$ 5.790

Taxas já inclusas
nossos preços são completos!

02/OUT – DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje o dia será 
livre para que cada um decida que 
passeio realizará nesta cidade ou 
região, que marcará o final de nossa 
aventura. Alguns poderão optar por 
um passeio opcional a Montenegro, 
outros ainda a Mostar, outros 
ainda poderão ingressar em um 
cruzeiro para ver o por do sol, e há 
quem possa preferir simplesmente 
caminhar por Dubrovník, o dia 
inteiro. Esses serão passeios 
opcionais, para que cada um possa 
satisfazer seu desejo pessoal. 
Ao cabo do dia, nosso jantar de 
despedida. Acomodação.

03/OUT – DUBROVNIK / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

04/OUT – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços. 

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem.

Dubrovnik

DubrovnikSarajevo


