Cidades Imperiais e Croácia
Saída do Brasil: 16 de Junho de 2019 (15 DIAS)

16/Jun Brasil/ Berlim: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
17/Jun Berlim: Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Às 19.30 hrs, terá lugar a reunião com o guia na recepção do hotel onde conheceremos
o resto dos participantes. Hospedagem.
18/Jun Berlim: Café da manhã e visita panorâmica visitando: Porta de Brandemburgo, o Reichstag; a Unter den Linten, Igreja comemorativa do
Káiser na Ku´Damm, Alexander Platz, East Side Gallery, memorial ao Muro de Berlim. Possibilidade de visitar opcionalmente algum dos Museus de
Berlim e o Campo de Concentração de Schasenhausen. Hospedagem.
19/Jun Berlim-Dresden-Praga: Café da manhã. Partida para Dresden, onde faremos um tour panorâmico desta cidade cruelmente castigada na
Segunda Guerra Mundial. Chegada a Praga e visita panorámica da cidade Torre da Pólvora, a Praça de São Wenceslau, a Praça da Cidade Velha, a
Prefeitura com sua torre e o famosíssimo relógio astronômico, bairro Judeu e Ponte de Carlos. Hospedagem.
20/Jun Praga: Café da manhã. Dia livre onde se oferecerá visitar opcionalmente a Praga Artística; Bairro do Castelo e Beco do Ouro. Hospedagem.
21/Jun Praga – Bratislava – Viena: Café da manhã. Partida para Bratislava e tour de orientação da capital eslovaca e antiga Presburgo, uma
das Cidadees do Império Austro-Húngaro. Continuação da viagem a Viena, chegada e visita panorâmica percorrendo a Avenida do Ring com a Ópera,
Museu de Belas Artes, Parlamento, Prefeitura, Universidade, a Bolsa, Igreja Votiva, Palácio Belvedere, etc. passando pelo Prater e tirar uma foto à
famosa Roda Gigante. A visita finaliza com um passeio incluido pelo centro histórico pedestre de Viena que nos levara até à Catedral de Santo
Estevão. Hospedagem.
22/Jun Viena: Café da manhã. Visita opcional da Viena artística com a Ópera e Palácio de Schoenbrunn. Hospedagem.
23/Jun Viena – Ljubljana - Zagreb: Café da manhã e partida para Ljubljana. Visita panorâmica a pé do centro histórico: Catedral, Ponte dos
Dragões, etc, assim como o conjunto de edifícios modernistas realizados por Joze Plecnik. Terminada a visita partida para Zagreb. Chegada e
Hospedagem.
24/Jun Zagreb: Café da manhã e visita panorâmica destacando a Catedral com o Palácio do Bispo, a Igreja de S. Marcos, o Teatro Nacional da
Croácia e o encanto barroco da Cidade Alta com seus pitorescos mercados ao ar livre. O centro histórico da cidade é composto por três partes; Kaptol,
centro da igreja católica, Gradec, com o Parlamento e centro administrativo e por último a Cidade Baixa, coração comercial. Tarde livre. Hospedagem.
25/Jun Zagreb – Plitvice – Zadar: Café da manhã. Partida para o Parque de Plitvice, percorrendo a pé e passeio em barco pelo lago Kojiak. O
parque foi declarado Patrimônio da Humanidade. Pela tarde chegada a Zadar. Visita a pé da cidade: Igreja de São Donato (interior) catedral de Santa
Anastasia (exterior), a visita termina na praça dos Poços. Jantar e hospedagem.
26/Jun Zadar – Sibenik – Trogir – Split: Café da manhã e partida para Sibenik, onde destacamos a catedral de Santiago e Trogir, cidade
patrimônio da humanidade com tempo livre para visitar sua catedral. Pela tarde chegada a Split. Jantar e hospedagem.
27/Jun Split: Café da manhã. Visita a pé da cidade que se desenvolveu dentro das muralhas do Palácio de Diocleciano. Inclui entrada aos porões do
Palácio, Templo de Júpiter e a Catedral. Tarde livre. Jantar e hospedagem.
28/Jun Split – Korkula – Dubrovnik: Café da manhã. Partida para Orebic para embarcar em ferry até à ilha de Korkula. A cidade de Korkula
aparece como uma típica vila medieval dalmácia, com torres de defesa vermelhas e casas e telhados de variadas cores. Dizem que aqui nasceu Marco
Polo (1254 – 1324), o obstinado viajante que chegou à China e Mongólia. De facto, seu museu é um dos numerosos centros culturais visitados em
Korkula. O monumento por excelência é a Catedral de S. Marcos, realizada pelos maçons originários, que demoraram cerca de 150 anos a terminar e
alberga duas pinturas de Tintoretto. Regresso a Orebic e continuação até Dubrovnik. Hospedagem.
29/Jun Dubrovnik: Café da manhã e visita da cidade. Visitaremos a pé seu centro medieval do inicio do séc. XIV, com entradas as Mosteiro
franciscano com a Farmácia, Mosteiro dominico, Palácio do Reitor e a Catedral. Tarde livre. Hospedagem.
30/Jun Dubrovnik/Brasil: Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.
Preço por pessoa:
PARTE AEREA: Favor consultar.
PARTE TERRESTRE: EM DUPLO € 2.268,00 – Supl. SGL: € 730,00
O preço inclui:
- Estadia em regime de alojamento e Café da manhã buffet
- 3 jantares incluidos 1 em Zadar e 2 em Split
- Ônibus de luxo durante todo o percurso
- Passeio pelo centro histórico de Viena
- Entradas ao Parque Nacional dos Lagos de Pltvice com pasaeio em barco pelo lago Kojiak.
-Seguro de viagem

