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Desde o período da antiga Jugoslávia que a região balcânica atrai os seus visitantes,
não só pelos encantos da sua costa do mar Adriático, mas também pelas belezas paisagísticas do seu interior. Neste
circuito que nos levará do Lago Bled na Eslovénia, até à “Pérola do Adriático” (Dubrovnik) no extremo Sul da Croácia, e à
tranquila baía de Kotor no Montenegro, visitaremos ainda a charmosa cidade de Mostar, na Bósnia, sempre com todo o
detalhe a que os programas Selecções OASIStravel já habituaram os seus passageiros.

1º Dia – 07 Abril (Qui.) - LISBOA / FRANKFURT / ZAGREB
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida. Formalidades de embarque
assistidas pelo/a guia-acompanhante OASIStravel que vos acompanhará durante toda a viagem,
e partida às 05h05 em voo Lufthansa com destino a Zagreb (escala em Frankfurt das 09h05 às
12h10). Chegada a Zagreb às 13h35. Recolha de bagagem e partida para almoço em restaurante
local. Após o almoço, transporte para o Hotel Dubrovnik 4* bem no centro da cidade, para check-
in. Após a distribuição dos quartos, saída do hotel para visita a pé da capital da Croácia, durante
a qual se poderá conhecer um pouco mais sobre o passado e o presente da cidade. Passaremos
pela Praça Ban Jelacic, pela parte alta e baixa da cidade e, caso seja possível, será ainda efectuada
visita à Catedral e Igreja de São Marcos (exterior). Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia – 08 Abril (Sex.) - ZAGREB / LAGO BLED / LJUBLJANA
Pequeno-almoço no hotel e partida em direcção ao Lago Bled, onde efectuaremos um passeio de
barco pelas suas idílicas paisagens, que nos leva até à Igreja de Santa Maria (entrada incluída),
numa localização única. Após o passeio de barco, subiremos até ao Castelo de Bled (entrada
incluída) de onde teremos uma belíssima vista panorâmica sobre o lago e a cidade. Almoço em
restaurante local em Bled. Após o almoço, partida em direcção à capital eslovena Ljubljana.
Jantar e alojamento no Hotel Áustria Trend 4*.

3º Dia – 09 Abril (Sáb.) - LJUBLJANA / POSTOJNA / OTOCAC
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita guiada de Ljubljana, cidade medieval nas margens
do rio Ljubljania, com os seus numerosos monumentos culturais e históricos, como o seu antigo
Castelo (entrada incluída) que domina toda a cidade, e ao qual acederemos subindo o funicular
panorâmico. Continuação em direcção a Postojna, onde visitaremos as impressionantes Grutas
de Postojna (entrada incluída), as maiores da Eslovénia. Almoço em restaurante local. Após o
almoço, continuação para Otocac. Jantar e alojamento no Hotel Park 4*.

CROÁCIA, ESLOVÉNIA, 
BOSNIA e HERZEGOVINA & MONTENEGRO
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4º Dia – 10 Abril (Dom.) – OTOCAC / LAGOS PLITVICE / ZADAR / SPLIT
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção ao Parque Nacional de Plitvice, um mundo
mágico de lagos, floresta e cascatas. Uma visita que permitirá contemplar os belíssimos cenários
desta maravilha natural, Património da Humanidade pela Unesco. Neste magnífico local
faremos uma visita guiada a pé pelos lagos inferiores, cuja beleza constitui um dos pontos mais
altos desta viagem. Almoço em restaurante local.
Continuação da viagem para Split, com paragem em Zadar, onde iremos ver o “Orgão do Mar”,
criado pelo arquitecto Nikola Basic, que é um instrumento musical experimental que toca
música por meio de ondas do mar, com os tubos localizados sob um conjunto de grandes
degraus de mármore. Jantar e alojamento no Hotel Art 4*.

5º Dia – 11 Abril (Seg.) - SPLIT / TROGIR / SPLIT
Após o pequeno–almoço, saída para visita guiada de Trogir. Esta bela cidade, Património da
Humanidade pela UNESCO graças às suas inúmeras riquezas, como a Torre Kamerlengo, a Igreja
de S. Ivan, a Igreja de São João Baptista, as antigas muralhas da cidade, e a Catedral de S.
Lourenço (entrada incluída). Almoço em restaurante local.
Após o almoço, regresso a Split e visita guiada desta bela cidade, banhada pelas águas do Mar
Adriático e considerada Património da Humanidade, pela sua herança romana, as suas
estruturas góticas e renascentistas e as suas atrações contemporâneas. Visitaremos o Palácio
de Diocleciano (incluindo as suas famosas ruínas subterrâneas), a Catedral S. Domnio (entrada
incluída), a rua de Marmontova e o Templo de Júpiter (entrada incluída).
Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia – 12 Abril (Ter.) – SPLIT / MEDJUGORGE (BÓSNIA E HERZEGOVINA) / MOSTAR (BÓSNIA E
HERZEGOVINA) / DUBROVNIK
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Mostar, com passagem por Medjugorge onde faremos
uma breve paragem e teremos algum tempo livre para visitar o santuário. Mostar, a capital da
Herzegovina foi declarada Património da Humanidade pela Unesco pela sua cidade antiga, um
primor de arquitectura islâmica que nos remete às pequenas cidades do interior da Turquia,
com os seus minaretes de mesquitas furando o céu. A sua principal atração é a Ponte Velha
(Stari Most) sobre o rio Neretva, uma belíssima construção curvada cuja estrutura em pedra foi
erguida em 1566 a mando do Sultão Suleyman, muito conhecido por quem visita Istambul por
ser o nome da maior mesquita da metrópole turca. Visita guiada de Mostar incluindo a Casa
Turca e a Mesquita. Almoço em restaurante local.
Continuação da viagem até Dubrovnik. Jantar e alojamento no Grand Hotel Park 4*.

7º Dia – 13 Abril (Qua.) – DUBROVNIK / PERAST e KOTOR (MONTENEGRO) / DUBROVNIK
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção à fronteira com Montenegro, com destino a
Perast, onde iremos visitar a Igreja da Nossa Senhora da Rocha localizada numa pequena ilha
na baía de Kotor, e à qual se acede durante um agradável passeio de barco.
Continuação da nossa viagem até à cidade medieval de Kotor. Reza a história que durante a
Idade Média, Kotor, porto natural na costa montenegrina do Adriático, foi um importante
centro artístico e comercial da região. A UNESCO classificou esta vila como Património da
Humanidade, atribuindo-lhe reconhecimento histórico e cultural. O interior da pequena vila
está pejado de monumentos importantes e, de entre todos, é a Catedral de St. Tryphon
(entrada incluída) que mais se destaca. Há as ruelas, os cafés, a beleza das edificações de pedra.
Almoço em restaurante local. Regresso a Dubrovnik via ferry Lepetane - Kamenari. Jantar e
alojamento. IP04OT0275CroaciaeEsloveniaBosniaHerzgovina3
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8º Dia – 14 Abril (Qui.) - DUBROVNIK / MUNIQUE / LISBOA
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita guiada a pé pela cidade de Dubrovnik, que
devido à sua beleza e herança cultural está classificada como Património da Humanidade pela
Unesco. Durante este passeio, ficará a conhecer os pontos mais importantes da antiga cidade
fortificada. Este passeio inclui a visita ao Mosteiro Franciscano (entrada incluída), que tem a mais
antiga farmácia da Europa (datada de 1317), Mosteiro Dominicano (entrada incluída) cujo museu
abriga um interessante acervo de arte sacra com objectos, pinturas e iluminuras. Um dos
destaques do Mosteiro é o crucifixo em madeira de Paolo Veneziano no altar-mor da igreja.
Continuação em direção ao Palácio do Reitor (entrada incluída), onde se reuniam os mais altos
funcionários do governo da cidade e onde vivia o reitor. Visitaremos ainda a Catedral com o seu
famoso tesouro (entrada incluída), erigida em 1673, segundo um projeto do arquitecto italiano
Andrea Buffalini, em substituição da anterior, datada do séc. XII, destruída durante o terramoto.
Na actual, está patente um políptico magnífico da autoria de Tiziano, “A Assunção de Nossa
Senhora”. Estão também expostas as relíquias de S. Brás, que incluem o crânio do santo,
encimado por uma coroa cravejada de pedras preciosas. Durante outro terramoto, em 1979,
ficaram expostas algumas valas de dragagem atrás da catedral; as escavações puseram a
descoberto uma catedral românica. Trabalhos posteriores revelaram ainda outra igreja abaixo
desta, datada do séc. VI.
Após a visita, almoço e transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida às
16h40 em voo Lufthansa com destino a Lisboa (escala em Munique das 18h15 às 19h30). Chegada
a Lisboa às 21h40.
FIM DA VIAGEM
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Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês *

Em quarto DUPLO 1.773 € 105 € 1.878 € 313 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 294 € 49 €

* = 6 Mensalidades de 31 Janeiro’22 a 30 Junho’22, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Janeiro’22
Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, 
faltarem para o seu início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. 
Consulte-nos para informação detalhada.
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Frankfurt/ Zagreb + Dubrovnik / Munique / Lisboa em classe turística de voos regulares Lufthansa 

com direito ao transporte de uma mala de porão até 23 Kg;
✓ Taxas de aeroporto, segurança, combustível no valor de 105€ (valor a confirmar à data de emissão dos bilhetes);
✓ Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
✓ 7 noites de alojamento em hotéis 4*, os mencionados ou similares, incluindo o pequeno-almoço diário;

✓ Pensão completa durante todo o circuito, num total de 15 refeições, como mencionado no programa;

✓ Visitas em autocarro com ar condicionado de acordo com o itinerário, durante todo o circuito;

✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante as visitas;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os

passageiros;
✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Entradas em todos os locais visitados no seu interior, conforme programa, nomeadamente:

✓ Bled: Castelo e Igreja de Santa Maria
✓ Lubljana: Castelo e funicular;
✓ Grutas de Postjona;
✓ Parque Natural dos Lagos de Plitvice;
✓ Trogir: Catedral S. Lourenço;
✓ Split: Catedral S. Domnios, Templo de Jupiter e Palácio Dioclesiano;
✓ Mostar: Casa Turca e Mesquita;
✓ Perast: Igreja da Nossa Senhora da Rocha;
✓ Kotor: Catedral S. Tryphon
✓ Dubrovnik: Mosteiro Franciscano, Palácio do Reitor, Mosteiro Dominicano;

✓ Passeio de barco no Lago de Bled;
✓ Passeio de barco em Perast;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência,
cancelamento e interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 04.06.2021;
✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efetuados durante a 

estadia, tais como, bebidas às refeições, serviço de bagageiros, telefonemas, lavagem de roupa etc;

Documentos necessários (passageiros de nacionalidade portuguesa): 
✓ Cartão de Cidadão válido ou Passaporte individual válido para a totalidade da viagem (recomendamos passaporte).  
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de
Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de
elaboração do programa (04/06/2021).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 20% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 30 dias antes da partida.
Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes
reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 1 Novembro’21: 65€ por pessoa; de 02 Novembro’21 a 28 Janeiro’22: 40% do valor da viagem; de
29 Janeiro a 25 Fevereiro’22: 50% do valor da viagem; de 26 Fevereiro a 10 Março’22: 75% do valor da viagem; a partir de 11 Março’22 ou não
comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha
sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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ZAGREB:

MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo) 

Mês
Temperatura Mínima Média 

(°C)

Temperatura Máxima 

Média (°C)

Pluviosidade Média

(mm)

Média de dias com 

precipitação

Jan. -4.0 3.1 48.6 10.8

Fev. -2.5 6.1 41.9 10.0

Mar. 0.9 11.3 51.6 11.2

Abr. 4.9 16.4 61.5 12.7

Maio 9.2 21.3 78.8 13.2

Jun 12.7 24.6 99.3 13.6

Jul 14.2 26.7 81.0 10.9

Ago 13.7 26.2 90.5 10.4

Set 10.4 22.3 82.7 9.8

Out 5.8 16.2 71.6 10.2

Nov 1.8 9.3 84.8 12.2

Dez -1.9 4.4 63.8 12.1

MOSTAR:

Mês
Temperatura Mínima 

Média (°C)

Temperatura Máxima 

Média (°C)

Pluviosidade Média

(mm)

Média de dias com 

precipitação

Jan 1.9 8.4 165 13

Fev 3.2 10.8 151 12

Mar 5.4 14.6 150 12

Abr 8.4 19.0 127 13

Maio 12.5 24.0 102 12

Jun 15.8 27.6 78 12

Jul 18.6 31.1 43 7

Ago 18.4 30.8 74 8

Set 15.3 26.9 96 8

Out 11.2 21.0 151 11

Nov 6.7 14.5 200 13

Dez 3.3 9.7 179 13

DUBROVNIK:

Mês
Temperatura Mínima Média 

(°C)

Temperatura Máxima 

Média (°C)

Pluviosidade Média

(mm)

Média de dias com 

precipitação

Jan 6.5 12.2 95.2 11.2

Fev 6.4 12.3 89.2 10.9

Mar 8.5 14.4 97.7 11.6

Abr 10.9 16.9 90.9 11.2

Maio 15.2 21.3 76.1 9.5

Jun 18.8 25.2 48.6 6.7

Jul 21.5 28.3 24.1 4.4

Ago 21.7 28.7 59.0 4.5

Set 18.7 25.4 78.7 6.4

Out 15.2 21.4 109.9 10.3

Nov 10.8 16.6 141.9 11.3

Dez 7.8 13.3 125.3 12.5
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OASIStravel – 21/12/2021
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