
Pérolas da Eslovênia, Bósnia e Croácia 
 

 

Dia a Dia 

1º Dia - Ljubljana 

Transporte do aeroporto de Ljubljana até o hotel. Tempo livre. Alojamento. 

2º Dia - Ljubljana / Bled / Ljubljana 

De manhã, a visita a pé pela pequena capital da Eslovênia. Inclui a Catedral barroca, as Três 

pontes e a Praça “Mestni trg. À tarde, saída para um dos lugares mais lindos do país, ” Bled, a 

lindíssima vila ‘ digna de cartão postal”, junto a um lago e ao castelo medieval. Incluímos um 

passeio de barco pelo lago de Bled, visitando a pequena ilha e a igreja. Tempo livre para 

aproveitar a maravilhosa natureza. À tarde voltamos a Ljubljana, charmosa cidade centro-

europeia. 

3º Dia - Postojna / Zagreb 

Depois do café da manhã, sairemos para Postojna, onde visitaremos as Cavernas de Postojna, 

com seus 20 quilômetros de galerias.  A viagem continua até a capital da Croácia. 

4º Dia 4 - Zagreb 

Café da manhã. A visita de Zagreb inclui o passeio pelo centro histórico Gornji Grad, com sua 

famosa Catedral do século XIII, a igreja de San Marcos e a Praça do Rei Tomislav. Tarde livre 

para aproveitar excursões opcionais (não inclusas). 

5º Dia - Sarajevo 

Após o café da manhã, saída para Sarajevo. À tarde, chegada à capital da Bósnia e 

Herzegovina. 

6º Dia - Mostar / Medjugorje 

A visita da cidade inclui o pitoresco bazar Bas Carsija”a Mesquita de Husref Beg, o túnel da 

Vida e o estádio Olímpico. A seguir, saída para Mostar. Tempo livre para a visita do símbolo da 

cidade, A Ponte Velha, construída em pedra no século XVI. Continuamos a viagem a 

Medjugorje. 

7º Dia - Medjugorje / Dubrovnik 

 De manhã, visita a Medjugorje, a cidade preferida pelos Católicos desde que, em 1981, na 

colina próxima à cidade, apareceu a Virgem Maria e comunicou sua mensagem de paz às 

testemunhas. À tarde, viagem a Dubrovnik, cidade conhecida como a Pérola do Adriático. A 

antiga cidade é patrimônio universal da UNESCO. Visitaremos o Palácio do Reitor e o 

Monastério Franciscano, com a farmácia mais antiga do mundo.  

8º Dia - Dubrovnik 

Dia livre para atividades de caráter pessoal ou excursões opcionais. 

9º Dia - Split 

Depois do café da manhã, viagem a Split. À tarde, visita da cidade que também forma parte do 

patrimônio universal da UNESCO, com seu Palácio Diocleciano, fechado no século III e 

reformado na Idade Média a Catedral de San Duje, patrono de Split, e o exterior do templo de 

Júpiter. 

10º Dia - Split / Parque Nacional de Plitvice / Opatija 

Depois do café da manhã, partiremos para o Parque Nacional de Plitvice, declarado Parque 

Nacional e catalogado Patrimônio Universal da UNESCO.  Logo, continuaremos nossa viagem 

até Opatija. 



11º Dia - Opatija / Trieste 

Sairemos pela costa eslovena e continuação até Trieste, na Itália, e alojamento. Resto do dia 

livre. 

12º Dia - Trieste 

Em horário previamente combinado, transporte até o Aeroporto para embarque com destino 

ao Brasil. 

 


