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O mercado de Natal em Zagreb foi considerado um dos melhores da Europa nos
últimos anos. A cidade fica toda iluminada durante este período de festividades.
Deixe-se encantar pelo espírito natalício, disfrutando das pequenas tendas dos
comerciantes, com os tradicionais artigos de Natal, ou apenas passeando a pé pelas
suas ruas iluminadas. Ao encanto dos Mercados de Natal acrescentámos os
maravilhosos Lagos Plitvice. Será seguramente uma agradável surpresa ….

1º Dia – 08 Dezembro (Qui.) – LISBOA / FRANKFURT / ZAGREB
Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas e meia antes da partida. Formalidades de
embarque assistidas pelo/a guia OASIS que acompanhará toda a viagem e partida no voo
da Lufthansa às 05h20 com destino a Zagreb (escala em Frankfurt das 09h25 às 13h00).
Chegada a Zagreb às 14h20 e transporte para o Hotel Canopy By Hilton 4*. Após a
distribuição dos quartos, saída para um pequeno passeio a pé com guia local pela capital
da Croácia, durante a qual ficaremos a conhecer um pouco mais sobre o passado e o
presente da cidade. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia – 09 Dezembro (Sex.) – ZAGREB
Pequeno-almoço no hotel. Prepare-se para explorar Zagreb, incluindo a cidade alta e a
cidade baixa, aproveitando a transformação numa animada celebração do Natal, com as
suas ruas enfeitadas: o som dos sinos de Natal, o cheiro de pão de mel, vinho quente e
várias outras iguarias... Durante a época do Advento, Zagreb oferece uma variedade de
eventos: muita diversão, comida excelente, arte, mas também um verdadeiro ambiente
natalício que nos espera nas ruas da capital da Croácia. Almoço em restaurante local
durante a visita. Regresso ao hotel e tempo livre até ao jantar, que será no hotel.
Alojamento.

3º Dia – 10 Dezembro (Sáb.) – ZAGREB / PARQUE NACIONAL PLITVICE / ZAGREB
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção ao Parque Nacional de Plitvice, um mundo
mágico de lagos, floresta e cascatas. Uma visita para contemplar os belíssimos cenários
desta maravilha natural, Património da Humanidade pela Unesco. Neste magnífico local
faremos uma visita guiada a pé para apreciar nesta altura do ano os lagos congelados, as
cascatas, espessas coberturas de neve e estalactites perfeitamente esculpidas, que o
tornam numa beleza natural, com um encanto único nesta altura do Inverno. No final da
visita, transporte para almoço em restaurante local. Regresso a Zagreb após o almoço.
Jantar e alojamento no hotel.

4º Dia – 11 Dezembro (Dom.) – ZAGREB / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel e dia livre para passeios, compras e usufruir plenamente dos já
famosos Mercados de Natal do centro da cidade de Zagreb. Em hora a combinar,
transporte para o aeroporto de Zagreb. Após as formalidades de embarque, partida às
18h00 em voo Croatian Airlines com destino a Frankfurt. Chegada às 19h30. Mudança de
voo e saída de novo às 20h45 em voo Lufthansa com destino a Lisboa. Chegada ao
aeroporto de Lisboa pelas 22h50.

FIM DA VIAGEM

MERCADOS de NATAL em ZAGREB

& Lagos Plitvice
08 a 11 Dezembro 2022

http://www.oasistravel.net/
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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PREÇOS POR PESSOA Valor Base Taxas Valor Total Valor / mês*

Quarto Duplo 849 € 171 € 1.020 € 128 €

Suplemento Quarto Individual 150 € 19 €

* = 8 Mensalidades de 31 Agosto’22 a 31 Março’23, forma de pagamento válida para reservas até 31 Agosto 2022

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. 

Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Zagreb / Lisboa via cidade europeia, em voos Lufthansa e classe económica, com direito ao 

transporte de uma mala de porão até 23Kg por pessoa;
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 171€ à data de 09.02.2022  (sujeito a reconfirmação à data de 

emissão);
✓ 3 Noites de estadia no Hotel Canopy by Hilton 4* ou similar, incluindo a respectiva taxa de cidade e o pequeno-almoço 

diário;
✓ Transferes e circuito em autocarro de turismo com ar-condicionado;
✓ Visitas e entradas de acordo com o programa, acompanhadas de guia local em português (ou espanhol), 

nomeadamente:
✓ Parque Nacional Plitvice;

✓ 5  refeições desde o jantar do 1º dia ao jantar do penúltimo dia; 
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ 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 09.02.2022;
✓ Gratificações a guias e motoristas.

O Preço não inclui:
 Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa, e outros extras /despesas de carácter 

pessoal, tais como telefonemas, mini-bar, lavandaria, bebidas às refeições, etc.

Documentos necessários para cidadãos portugueses: 
✓ Cartão de cidadão ou Passaporte válidos;
✓ Certificado de vacinação Covid-19 e/ou teste PCR Negativo (informação a actualizar mais próximo da data da viagem).

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 (09/02/2022).
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 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 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 05 Setembro’22: 65€ por pessoa; de 06 a 30 Setembro’22: 25% do valor da viagem; de 01 a 14
Outubro’22: 50% do valor da viagem; de 15 a 31 Outubro’22: 75% do valor da viagem; a partir de 01 Novembro ’21 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.

OASIStravel – 09/02/2022

http://www.oasistravel.net/

