
1º Dia - 27/Maio: São Paulo / Frankfurt 

Apresentação no aeroporto de Guarulhos, balcão da Lufthansa 
para embarque com destino à Zagreb com conexão em 
Frankfurt. 

2º Dia - 28/maio: Frankfurt / Zagreb (Croácia) 

Chegada,   recepção e traslado ao hotel. Zagreb é a maior 
cidade do país e uma das metrópoles européias que soube 
conservar o espírito de épocas passadas e incorporar, ao 
mesmo tempo, as comodidades da vida moderna. A cidade 
está dividida em parte alta, de onde se tem uma vista 
espetacular, e baixa, interligadas por funicular.  
Restante do dia livre para descanso. 

3º Dia - 29/Maio: Zagreb 

Visita panorâmica por Zagreb que está assentada sobre as 
cidades de Gradec e Kaptol. Gradec, ou Gornji Grad, antigo 
povoado real, foi fortificada contra os ataques dos tártaros no 
século XIII e ainda conserva algumas de suas muralhas e 
pórticos medievais. Kaptol, antigo assentamento religioso, 
destaca-se o Palácio Episcopal. Apreciaremos as belas igrejas e 
os palácios góticos e barrocos, como a Catedral de Santo 
Estevão, a Igreja de São Marcos e o Convento de Santa Clara, 
sede do Museu da cidade. Tarde livre para explorar esta 
encantadora cidade. Café da manhã.

4º Dia - 30/Maio: Zagreb / Plitvice / Zagreb 

Hoje faremos tranquilamente um passeio ao famoso parque 
Plitvice (entrada já inclusa), que encanta turistas do mundo 
inteiro por sua grande beleza natural e paisagens 
deslumbrantes. À tarde, retorno à Zagreb. Café da manhã e 
almoço incluídos. 

5º Dia - 31/Maio: Zabreb / Ljubljana (Eslovênia)  

Pela manhã, saída com destino à Ljubljana, a antiga Emona do 
Império Romano - fundada há 2000 anos e capital da 
Eslovênia. Recepção e traslado ao Hotel. Pela tarde No nosso 
city tour pelo centro histórico, veremos: as famosas três 
pontes, com destaque para a Ponte do Dragão - que ostenta 
uma escultura de bronze do dragão alado, o símbolo da 
cidade; a fonte barroca de Robba; a Catedral de São Nicolau, 
em estilo barroco; e o Castelo de Ljubljana, construído no séc. 
XII. Café da manhã e almoço incluídos. 
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6º Dia - 01/Jun: Ljubljana / Bled / Monte Triglav / Ljubljana  

Pela manhã partiremos em direção ao vilarejo de Bled, cercado 
de montanhas e com um lindo lago de águas verde-esmeralda. 
Lá avistaremos o imponente Monte Triglav, e visitaremos um 
belo castelo medieval e uma antiga igreja barroca. Tempo livre 
para contemplarmos toda esta exuberância. Café da manhã e 
almoço incluídos. 

7º Dia - 02/Jun: Ljubljana / Cavernas De Postojna / Rovinj 

Pela manhã, saída em direção ao encantador balneário Croata 
de Opatija. No trajeto, visitaremos as impressionantes cavernas 
de Postojna, as maiores do mundo, com 20km de extensão. 
Durante nossa visita, parte deste percurso será feito em um 
trenzinho elétrico e observaremos toda a magnitude da 
natureza, que através da erosão de milhões de anos abriu 
ravinas, grutas e formou lindas estalactites e estalagmites. Na 
sequência, chegada à Rovinj, considerado um dos mais belos 
destinos do Adriático. City tour pela cidade e acomodação no 
hotel. Café da manhã e almoço incluídos. 

8º Dia - 03/Jun: Rovinj / Pula / Vinicola Da Região 

Hoje, sairemos em um tour pela península de Ístria. 
Primeiramente, visitaremos Pula, uma lindíssima cidade com 
inúmeros resquícios de sua dominação romana em 177a.C. por 
Augusto, que tornou a cidade o centro administrativo da 
região. Em nosso tour, conheceremos o seu grandioso 
anfiteatro romano, construído no séc. I pelo imperador 
Vespesiano onde até hoje, são realizados espetáculos e a Praça 
da Irmandade e da Unidade, com seu conjunto de ruínas 
romanas. Veremos o Templo de Diana e o Templo de Roma e 
Augusto, um dos mais bem conservados de todo o mundo 
romano. Conheceremos, ainda, as belas obras da cristandade 
presentes do local, como a capela de Santa Maria e a Igreja de 
São Francisco, em estilo gótico-romântico do séc. XIV. Logo 
após, seguiremos para visita à uma das famosas vinícolas da 
Região da Istria. Café da manhã e almoço incluídos.

9º Dia - 04/Jun: Rovinj / Zadar / Split  

Hoje, sairemos em direção a Split. No trajeto, passaremos pela 
belíssima Zadar, uma cidade antiqüíssima, cuja habitação 
humana data desde o fim da idade da pedra. Devido a sua 
localização geográfica estratégica nas rotas de comércio com o 
oriente, a cidade fez parte de praticamente todos os impérios 
que dominaram o Adriático: o Romano, os Ostrogodos, os 
Bizantinos e o Austro-Húngaro, o que conferiu à cidade 
diversas obras arquitetônicas grandiosas. Durante o nosso tour 
de orientação veremos alguns destes marcos, como: a Igreja 
de São Donat, as ruínas do Fórum Romano e a sua bela 
universidade do séc. XIV em frente à sua fantástica marina. 
Prosseguindo em direção à maravilhosa Costa do Adriático, 
com suas reentrâncias, baías, praias paradisíacas e suas 1180 
ilhas; enfim, em um cenário idílico, chegaremos à histórica 
Split. Acomodação no hotel. Café da manhã.



10º Dia - 05/Jun: Split (City Tour) / Trogir / Split 

Saída para nosso city tour, visitaremos uma preciosidade 
arquitetônica remanescente do Império Romano na Europa, o 
fabuloso Palácio-Fortaleza do Imperador Diocleciano, um vasto 
conjunto palaciano construído há 1.700 anos e que continua a 
ser um centro pulsante da vida comercial e social, pois cerca 
de 3.000 pessoas vivem dentro de seus portais. Nas suas ruelas 
vamos encontrar verdadeiros tesouros artísticos e históricos, 
como: o Mausoléu, em forma octogonal; o Templo de Júpiter, 
transformado em batistério no séc. VII; a Catedral, com sua 
fabulosa fonte batismal e a escultura em relevo do Rei 
Zvonimir; o Perístilo do Palácio e o lindo Campanário 
Românico. À Tarde, seguiremos para Trogir, uma pequena 
cidade insular de história riquíssima fundada pelos gregos no 
ano 380a.C. Durante a nossa visita a esta cidade-museu, 
rodeada de muralhas e considerada Patrimônio Histórico da 
Humanidade veremos: a Porta Renascentista de Santo Ivan; a 
Igreja de Santa Bárbara, do séc. IX e a Catedral de São 
Lourenço, um extraordinário exemplo da arquitetura medieval. 
Encerraremos o nosso tour no agradável calçadão à beira-mar 
com seu variado comércio e repleto de cafés e restaurantes. 
Regresso a Split. À noite, saboreie um dos tradicionais vinhos 
da Dalmácia. Café da manhã.

11º Dia - 06/Jun: Split / Ilha De Hvar  

Hoje pela manhã embarcaremos em ferry para um tour pela 
fantástica Ilha de Hvar, que muitos comparam com a Côte D
´Azur. Hoje uma das ilhas mais visitados da Croácia. Foi 
ocupada desde o período neolítico, aproximadamente 
3500a.C. Em nosso passeio veremos as ruas estreitas 
pontilhadas por pitorescas casas de veraneio, as  muralhas e 
fortificações de diversos períodos, dos venezianos aos 
espanhóis ao napoleônico. Apreciaremos, também, sua praça, 
ao redor da qual estão dispostos os seus monumentos 
principais como a Catedral de São Estevão, o Palácio do Bispo, 
o prédio do Arsenal e o Palácio do Governador. Acomodação 
no hotel. Café da manhã e almoço incluídos. 

12º Dia - 07/Jun: Ilha De Hvar 

Dia inteiramente livre para desfrutar desta encantadora Ilha. 
Café da manhã incluído.



PLITVICE,    CROÁCIA

ILHA DE HVAR - CROÁCIA

13º Dia - 08/Jun: Ilha De Hvar / Dubrovnik 

Atravessaremos a ilha de Hvar para chegar ao porto de Sucuraj 
aonde faremos uma curta travessia até Drvenik em ferry boat. 
Seguiremos margeando o Mar Adriático com destino a 
Dubrovnik, a "Pérola do Adriático", uma linda cidade com sua 
imponente muralha, você irá se encantar. Numa das noites, 
sugerimos um show de apresentação de um belo conjunto 
folclórico croata, animado com sua rica música e dança. Café 
da manhã incluído. 

14º Dia - 09/Jun: Dubrovnik  

Pela manhã, visitaremos a antiga Ragusa do Império Romano, 
e posteriormente uma república independente e rival da 
poderosa Veneza no domínio do Adriático. Na cidade velha 
amuralhada, a larga Stradum (principal rua e praça) atravessa a 
cidade, onde veremos: a Grande Ponte de Onório, reservatório 
abobadado construído em 1438; o Convento de São Francisco, 
que abriga a farmácia mais antiga do mundo; a pitoresca Torre 
do Relógio; a Igreja de São Brás, o patrono da cidade e o 
Palácio Sponja, com vários estilos arquitetônicos mescalados. 
Continuando nossa visita, visitaremos o Convento dos 
Dominicanos, que é um tesouro de arte e história e o soberbo 
Palácio do Reitor, antiga residência dos governantes da 
república e sua belíssima catedral do séc. XVII. Tarde livre. 
Aproveite para caminhar por sobre as muralhas das 
fortificações e contemplar a vista do complexo ou fazer um 
lindo passeio de barco ao redor das muralhas.  Café da manhã 
incluído.  
 
15º dia - 10/Jun: Dubrovnik / Mostar e Medjugore (Bósnia) / 
Dubrovnik  

Saída com destino a Mostar na Bósnia onde faremos uma visita 
panorâmica. Mostar é uma cidade de grandes belezas naturais 
localizada em um lindo vale aonde o tranquilo Rio Neretva 
cruza a cidade. Foi uma das cidades que mais sofreu na guerra 
dos anos 90, tendo mais de 90% da cidade destruída, 
entretanto, Mostar é uma cidade que lembra que o espírito 
humano pode vencer, construindo a paz, reconstruindo a 

cidade e voltando a florescer com mais força do que antes da 
guerra. Seu maior símbolo é a Ponte Antiga, que é um 
exemplo do triunfo e da reconciliação de Mostar. Esta Ponte 
foi construída pelos Otomanos em 1566, sinceramente, é uma 
grande honra cruzar esta ponte! Após visitaremos o santuário 
de Medjugore, local de peregrinação de fieis de todo o 
mundo. No final da tarde retorno a Dubrovnik. Café da manhã 
e almoço incluidos. 
 
16º DIA - 11/Jun: Dubrovnik / Baía de Kotor (Montenegro) / 
Dubrovnik 

Neste dia, faremos uma belíssima excursão à República de 
Montenegro, no Mar Adriático, separada da Sérvia em 2006, 
depois de fazer parte da República Sérvia-Montenegro desde 
o fim da antiga Iugoslávia em 1991. Margearemos o Golfo 
Boka Kotorska, onde se encontram as Baías de Topla, Tivat, 
Risan e Kotor, a ilha artificial de Nossa Senhora das Rocas e a 
ilha natural de San Jorge. Desfrutaremos uma bela panorâmica 
do Golfo Boka Kotorska, considerado um dos mais belos do 
mundo, chamado, por sua beleza, "A Noiva do Adriático". A 
Baía de Kotor, considerada pela UNESCO como Patrimônio da 
Humanidade, é o único fiorde do Mediterrâneo e o mais 
setentrional da Europa. No final da visita, regresso a 
Dubrovnik. Café da manhã incluído.  
 
17º dia - 12/Jun: Dubrovnik / Munique / São Paulo 

Manhã livre. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a Munique e conexão imediata para 
São Paulo. 
 
18º Dia - 13/Jun: São Paulo 

Chegada e fim de nossos serviços.

*A ordem dos passeios pode sofrer alterações durante a viagem



Aéreo e Terrestre 
Preço por pessoa em apartamento Duplo ou Triplo: 

EUR 5.490,00 

Preço em apartamento Single: 
EUR 7.080,00 

Taxas de Embarque: 
EUR 190,00 

Promoção para reservas antecipadas:  

10X SEM JUROS  

via cartão de crédito  
Visa ou Mastercard em Reais.

Informações e Reservas:  

(011) 3257-1667 

www.primordialoperadora.com.br 

contato@primordialturismo.com.br 
  

21 anos 

Primordial Operadora e Turismo

Documentos Necessários: 

Passaporte: Validade mínima de 6 meses.  

Febre Amarela Internacional: Não é obrigatória. 

*A Primordial não se responsabiliza 
 por documentos pessoais. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 
Categoria 5* e 4*Superior  - apto. Standard

Zagreb 

Ljubljana 

Rovinj 

Split 

Ilha de Hvar 

Dubrovnik

Hotel Westin 5* Zagreb ou similar 

Hotel Intercontinental 5* ou similar 

Hotel Lone Resort & Spa 5* ou similar 

Hotel Atrium Split 5* ou similar 

Hotel Amfora Grand Beach Resort & Spa 4*Sup ou similar 

Hotel Grand Villa Argentina 5* ou similar

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

Passagem aérea em classe econômica, voando 
Lufthansa. 

Acompanhamento de um guia operacional desde o 
Brasil. 
 
Hospedagem nos hotéis com café da manhã buffet. 

Todos os passeios descritos no roteiro. 

Guias locais em espanhol ou português (conforme 
disponibilidade). 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar 
condicionado. 

Seguro viagem Internacional. 

Gorjetas à carregadores nos hotéis (01 mala por 
pessoa). 

Refeições inclusas conforme indicadas no roteiro (exceto 
bebidas). 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo. 


	FASCINANTE CROÁCIA, ESLOVÊNIA, BÓSNIA & MONTENEGRO
	18 dias
	SAÍDA 27 DE MAIO DE 2021


