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ROTEIRO DIA A DIA

1º dia, domingo > ZAGREB
Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.
 
2º dia, segunda-feira > ZAGREB
Café da manhã. Pela manhã, visita à capital da República da Croácia, oriunda de cidades gêmeas medievais:
Kaptol e Gradec. Passeio pela parte histórica: Igreja de São Marcos, com seu telhado multicolorido, catedral,
igreja barroca de Santa Catarina; Parlamento e Palácio do Governo. Tarde livre. Jantar e hospedagem.
 
3º dia, terça-feira > ZAGREB | ZADAR
Café da manhã. Pela manhã, viagem para Plitvice e visita ao impressionante Parque Nacional dos Lagos de
Plitvice, onde dezesseis lagos estão ligados por 92 cataratas e cascatas. Tempo livre. No horário combinado,
saída para Zadar. Chegada e tempo livre. Jantar e hospedagem.
 
4º dia, quarta-feira > ZADAR | SPLIT
Café da manhã. Pela manhã, visita a Zadar, onde se destaca a igreja pré-românica de San Donato – que parece
um castelo –, o Fórum Romano e o famoso Órgão do Mar. Continuação para Trogir, pequena cidade medieval
rica em história e cultura. Lá, fazemos uma breve parada. Chegada em Split, cidade inclusa na lista de
patrimônios mundiais da UNESCO. Jantar e hospedagem.
 
5º dia, quinta-feira > SPLIT | MOSTAR
Café da manhã. Pela manhã, visita com guia local ao famoso Palácio de Diocleciano, que abriga o Templo de
Júpiter e o Peristilo. Tempo livre. À tarde, saída para Medjugorje, chegada e breve parada. Dizem que, lá, desde
1981, a Virgem Maria aparece para os visionários, que transmitem as suas mensagens de paz ao mundo.
Continuação até Mostar. Jantar e hospedagem.
 
6º dia, sexta-feira > MOSTAR | DUBROVNIK
Café da manhã. Pela manhã, saída para visita guiada na cidade. Mostar se desenvolveu nas margens do Rio
Neretva, como um importante ponto de negócios no caminho das caravanas. Visita da cidade velha, que está
incluída na lista do patrimônio cultural da UNESCO, com a sua famosa ponte velha e o antigo bazar. Em
seguida, rumamos pela costa do Mar Adriático até Dubrovnik, cidade conhecida como a "A Pérola do Adriático".
Jantar e hospedagem.
 
7º dia, sábado > DUBROVNIK
Café da manhã. Pela manhã, saída para uma visita guiada nesta cidade, declarada Patrimônio Mundial pela
UNESCO. Nesse passeio, observamos importantes construções medievais: a Fonte de Onofre, o Mosteiro dos
Franciscanos e a catedral. Tempo livre e regresso ao hotel por conta própria. Jantar e hospedagem.
 
8º dia, domingo > DUBROVNIK
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto e fim do nosso tour.
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