
 

 

“EXPRESSO CROÁCIA” 
(ZAGREB, PLITVICE, SPLIT E DUBROVNI) 

8 DIAS/ 7 NOITES. 
 

Início do tour (saídas garantidas): 29 de março, 26 de abril, 10, 24 e 31 de maio, 14 e 28 

de junho, 12 e 26 de julho, 09 e 23 de agosto, 6, 20 e 27 de setembro, 11 e 25 de 

outubro de 2019. 

 

1º dia – sexta-feira – Zagreb.  

Chegada em Zagreb. Receptivo no aeroporto internacional Pleso em Zagreb, traslado 

sem acompanhamento de guia ao hotel e alojamento após as 15:00. Restante do 

tempo livre. 

 

2º dia – sábado – Zagreb.  

Zagreb é considerada o ponto focal da cultura e ciência croata, atualmente também 

do comércio e da indústria. Pela manhã visita panorâmica pelo centro histórico Gornji 

Grad, com sua famosa Catedral do século XIII, a igreja de São Marcos e a Praça do 

Rei Tomislav. Restante do tempo livre. 

 

3º dia – domingo – Zagreb/ reserva natural de Plitvice / Split.  

Pela manhã, saída para Split com parada em Plitvice. Localizada em uma profunda e 

misteriosa floresta anciã, conhecida como “O Lago do Diabo”, o Parque Nacional e 

Lagos de Plitvice são compostos por quase vinte hectares de árvores, água e 

cachoeiras. Um dos mais populares e procurados parques nacionais da Croácia, é o 

parque mais antigo da Europa, merecidamente nomeado e preservado com 

patrimônio da UNESCO desde 1979. Na reserva se encontra incontáveis cascatas, com 

águas misteriosamente coloridas e límpidas, dando jus a reputação de maravilha 

mística natural.  Continuação até Split. Chegada e alojamento. 

 

4º dia – segunda-feira – Split. 

Pela manhã, city tour pela maior e importante cidade da Dalmácia A cidade se 

formou em torno do palácio, erguido no século IV pelo Imperador Romano 

Diocleciano e está situada na parte central da costa leste do mar Adriático, cercada 

pelas encostas do rio Irnovnica, ao norte do rio Jadro. Durante a visita, passeio a pé 

pelas muralhas da cidade, com entrada nos lugares historicamente mais importantes, 

como: o palácio do Século III de Diocleciano, com seus porões, seus portões de ouro e 

prata, a catedral, o Mausoléu de Diocleciano e o Templo de Júpiter. Alojamento no 

hotel. Restante do tempo livre. 

 

5º dia – terça-feira – Split. 

Dia livre. Será oferecida excursão opcional a Hvar ou Medjugorje. 

 

 

 



 

 

6º dia – quarta-feira – Dubrovnik. 

Saída para Dubrovnik, seguindo a costa croata, com espetaculares paisagens de ilhas 

no mar. Chegada a Dubrovnik e passeio pela cidade que é conhecida como “A 

pérola do Adriático”. As muralhas que abraçam e contornam toda a cidade dão um 

charme especial a sua atmosfera. O passeio percorre as ruas antigas da Cidade 

Velha, prédios históricos e inclui entrada no Monastério Franciscano, com a farmácia 

mais antiga do mundo  e o Palácio do Reitor. 

 

7º dia – quinta-feira – Dubrovnik. 

Dia livre. 

 

8º dia – sexta-feira – Dubrovnik. 

Check-out do hotel às 12:00. No horário apropriado, traslado sem acompanhamento 

de guia ao aeroporto internacional de Dubrovnik. Fim de nossos serviços. 

 

Este programa está sujeito a alterações na ordem das excursões segundo a 

disponibilidade do operador local. 

 

 

Preços em euros por pessoa 

Início do tour em: 
Com alojamento em quarto 

duplo1 

Suplemento para 

alojamento em quarto 

individual2 

29 de março € 1.190 € 530 

26 de abril € 1.190 € 530 

10 de maio € 1.300 € 530 

24 de maio € 1.300 € 530 

31 de maio € 1.350 € 530 

14 de junho € 1.350 € 530 

28 de junho € 1.330 € 530 

12 de julho € 1.420 € 530 

26 de julho € 1.420 € 530 

09 de agosto € 1.420 € 530 

23 de agosto € 1.420 € 530 

6 de setembro € 1.510 € 530 

20 de setembro € 1.360 € 530 

27 de setembro € 1.230 € 530 

11 de outubro € 1.230 € 530 

25 de outubro € 1.180 € 530 

1 A diária começa às 15:00 e termina às 12:00; 
2 O alojamento em quarto individual nos hotéis deve ser solicitado no momento da 

reserva de lugar no tour; não se garante alojamento em quarto individual quando 

solicitado posteriormente. 



 

 

 

Os preços incluem: 

• Alojamento em quarto standard com café da manhã Buffet nos hotéis: Sheraton 

Zagreb Hotel ou Dubrovnik hotel ***** ou similar em Zagreb, Atrium Hotel ou President 

Split **** ou similar em Split, Lacroma **** ou Valamar Argosy Hotel  ou Croatia**** ou similar 

em Dubrovnik; 

• Carregadores de bagagem nos hotéis; 

• Traslados com motorista sem acompanhamento de guia; 

• Trajeto (conforme itinerário) em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado; 

• Guia em espanhol em todos os passeios; 

• Entradas para as visitadas mencionadas: Catedral de Dubrovnik, Parque Nacional 

de Plitvice em Plitvice, o Palácio de Diocleciano em Split, Palácio do Reitor e o 

Monastério Franciscano em Dubrovnik. 

 

Os preços não incluem: 

• Imposto de Renda Retido na Fonte de 6% sobre remessa de valores destinados à 

cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no Brasil em 

viagens de turismo, nos termos da lei 13.315/2016; 

• Passagens aéreas de voos domésticos ou internacionais; 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem seguro de viagem!), que deve ser 

contratado separadamente; 

• Taxas consulares (para cidadãos de países para os quais haja exigência de visto 

turístico croata); 

• Bebidas nas refeições; 

• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, refeições OPCIONAIS que constem ou não 

no programa e venham a ser oferecidos pelos guias locais; 

• Gorjetas para o guia e motorista (sempre a critério do passageiro, mas 

tradicionalmente esperadas em qualquer país); 

• Gastos de caráter pessoal, como bebidas nas refeições, telefonemas, táxi etc., 

sendo estas de responsabilidade exclusiva do passageiro; 

• Serviço de carregadores de bagagem; 

• Nenhum material impresso (toda a documentação de viagem é enviada apenas 

eletronicamente); 

 
Bagagens: 

Nas viagens de ônibus, se transportará gratuitamente uma umidade de bagagem de 

tamanho médio com um peso máximo de 30 quilos por pessoa. O excesso de bagagem será 

aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo o permita e com prévio 

pagamento de uma taxa a ser determinada em casa caso, podendo ser recusado sempre a 

critério do guia ou pessoa responsável. A bagagem não faz parte do contrato de transporte, 

ficando entendido para todos os efeitos que o passageiro deve conservá-la sempre consigo, 

qualquer que seja a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é 

transportada pelo passageiro por sua conta e risco, sem que o Operador local possa ser 

obrigado a responder contratualmente pela perda ou danos que possa sofrer, seja qual for a 

razão. 



 

 

 

Forma de Pagamento: 

Até quinze dias antes do início do tour, sinal não restituível de 30% do preço total do tour 

somente a vista (sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em até cinco vezes sem 

juros com cartões de crédito Visa, MasterCard e Diners. A Rota da Seda se reserva o direito de 

alterar a forma de pagamento sem aviso prévio a qualquer momento antes do recebimento 

do sinal. 

Observações Importantes: 

1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da 

Seda no momento do recebimento do sinal, e a inscrição é efetivada no momento do 

recebimento pela Rota da Seda da integralização do pagamento e do contrato de aquisição 

de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas dentro do 

prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica sua aceitação integral do 

programa, dos preços, das formas de pagamento, das presentes observações, das dicas de 

viagem e do contrato anexo. 

2) Os preços deste tour estão fixados em euros, e serão convertidos para reais pelo câmbio do 

euro turismo a ser informado pela Rota da Seda no dia do pagamento do sinal. Não serão 

aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 

3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e 

rubricado em todas as páginas, da autorização de débito original corretamente preenchida e 

assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão de crédito usado 

para o pagamento, da carteira de identidade e do CPF do seu titular, deve ser feita à Rota da 

Seda no prazo máximo de uma semana após o pagamento do sinal. A não observação desse 

prazo, bem como a entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente 

preenchidos ou sem assinatura válida, serão consideradas desistência do tour, com o 

consequente cancelamento dos serviços solicitados e perda do sinal. 

4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda. 

5) Em caso de cancelamento perda de 20% (vinte por cento) do valor total do tour e dos 

serviços adicionais contratados, acrescido de todo e qualquer valor a qualquer título que 

venha a ser cobrado pelo fornecedor. 

 

Documentos Necessários: No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das 

principais páginas do seu passaporte (com validade mínima de 6 meses além da data de 

entrada no país) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, 

número do passaporte com data de emissão e validade, endereço completo, número de 

CPF. 

 


