Saída: 22 de Abril de 2019
Duração: 15 dias
Cruzeiro: 07 noites

Após o café da manhã no hotel deixaremos a capital
da Sérvia em direção à histórica capital da
Bósnia e Herzegovina, Sarajevo. Chegada e
hospedagem.

Zagreb - Belgrado – Sarajevo –
As mais belas ilhas do Mar Adriático a
bordo de um luxuoso iate.
DIA 22/04 – APRESENTAÇÃO NO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE SÃO PAULO OU RIO DE
JANEIRO E EMBARQUE COM DESTINO A
BELGRADO.
DIA (23/04) | BELGRADO
Chegada, recepção e traslado ao Hotel.
DIA (24/04) | BELGRADO
Café da manhã no hotel e saída para visita à
Belgrado, capital e maior cidade da Sérvia.
Conheceremos a Fortaleza Belgrado no Parque
Kalemegdan, onde a cidade começou há milhares
de anos e onde também poderemos ver o encontro
do Rio Sava com o Rio Danúbio. No centro histórico
da cidade, faremos um tour panorâmico pela Praça
da República, onde se encontra o imponente
monumento do príncipe Mihailo e os edifícios do
Teatro e Museu Nacional. Seguindo, veremos o
Parlamento Nacional da Sérvia, entre outros. Tarde
livre e hospedagem.
DIA 25/04 - BELGRADO – SARAJEVO

DIA (26/04) | SARAJEVO
Após o café da manhã, visita à cidade. Sarajevo é a
capital e a maior cidade da Bósnia e Herzegovina. A
cidade é considerada uma das mais importantes dos
Balcãs e tem uma rica história, desde que foi
fundada em 1461 pelos otomanos. É uma capital
cosmopolita com um toque oriental. As pessoas são
muito amigáveis, sejam elas bósnio-croatas ou
sérvias. A cidade é muito turística, com visitantes de
todas as partes do mundo. Visitaremos a Cidade
Velha, com suas mesquitas e lojas de estilo oriental.
Visitaremos também a Latin Bridge. Tarde livre e
hospedagem.

DIA 27/04 - SARAJEVO - MOSTAR - DUBROVNIK
Café da manhã no hotel e saída para Mostar, cidade
da Bósnia e Herzegovina com cerca de 114.000
habitantes,
situada
na
região
da Herzegovina, capital do cantão de HerzegovinaNeretva. Esta cidade é famosa pela sua ponte velha
(século XVI) sobre o rio Neretva, situada na parte
velha da cidade, reconstruída em 2004 após a sua
destruição em 1993 durante a Guerra da Bósnia. A
reconstrução e reabertura da ponte é considerada
pelos habitantes de Mostar como um sinal de
esperança para o futuro de uma cidade dividida
entre croatas e muçulmanos, que têm tido uma
relação conturbada ao longo dos tempos. A ponte
velha e o centro histórico de Mostar foram
classificados como Patrimônio Universal da
UNESCO, em 2005. Após a visita continuação para
Dubrovnik. Chegada e embarque no seu luxuoso
IATE MAMA MARIJA, que estará ancorado no porto
de Dubrovnik Gruž, esperando seu embarque. Às
19:00h teremos um coquetel de boas vindas,
apresentação da tripulação, e de seu comandante.
Às 19:30h será servido o jantar de boas-vindas
(incluído). Noite livre em Dubrovnik.
DIA 28/04 - DUBROVNIK - ILHA DE SIPAN OU
SLANO
Café da manhã a bordo e visita de Dubrovnik,
conhecida como Pérola do Adriático. O especial
encanto desta cidade antiga são os edifícios que

permaneceram desde os tempos da antiga
República de Dubrovnik (1358 a 1808). Seguiremos
até a cidade velha para um passeio guiado desta
cidade mágica, patrimônio universal da UNESCO e
faremos uma parada em um dos mirantes de onde
teremos uma espetacular vista das antigas muralhas
e das ilhas de Elaphiti. Tempo livre para lazer e para
almoçar na cidade antiga. À tarde, regresso ao Iate
e início do nosso cruzeiro para a Ilha Šipan, onde
ancoraremos em uma pequena e pitoresca vila de
pescadores Šipanska Luka. Caso os horários das
docas e da eclusa ou as condições climáticas nos
impeçam de ancorar em Šipanska Luka, fazemos um
cruzeiro para Slano, localizado no continente. Jantar
a bordo (incluído) e pernoite em Šipanska Luka ou
em Slano no continente.

DIA 29/04 - ILHA DE ŠIPAN OU SLANO - PARQUE
NACIONAL MLJET – KORČULA
Café da manhã abordo e visita ao Parque Nacional
Mljet. Você terá tempo suficiente para explorar o
parque, passear pelo Grande e Pequeno Lago e pela
Ilhota de Santa Maria com seu Mosteiro Beneditino
do século XII e, é claro, dar um mergulho no
coração do Parque Nacional. Almoço a bordo
(incluído) e partida em direção à ilha de Korčula. À
tarde chegaremos Korčula, conhecida como berço
de Marko Polo, o famoso explorador. O resto da
noite é livre para desfrutar de um jantar em um dos

restaurantes locais de sua escolha. Pernoite na
cidade histórica de Korčula.
DIA 30/04 - KORČULA - VIS
Pela manhã cruzeiro para a Ilha de Vis, outrora uma
estratégica base naval iugoslava fechado ao público
e assim, intocada pelo desenvolvimento do turismo
por muitos anos. Chegada após o almoço (incluído).
Vis é uma pérola entre as ilhas do Adriático da
Croácia. Belas praias e natureza preservada,
agricultura ecológica e arquitetura tradicional
preservada são atrações únicas desta belíssima ilha
onde passaremos a tarde. Tempo livre para jantar.
Pernoite em Vis.

DIA 01/05 - VIS - BIŠEVO – CAVERNA AZUL - HVAR
Hoje faremos um cruzeiro para a ilha Bisevo com
sua fantástica Caverna Azul. A caverna tem sua
própria entrada natural, esse fenômeno natural cria
um efeito mágico de prata azul e brilhante,
mistificando seus visitantes. No entanto, às vezes,
ondas altas impedem a entrada da Gruta Azul, algo
que não saberemos antes da manhã designada para
nossa visita. Se isso acontecer, podemos oferecer
um passeio alternativo de meio dia pela Ilha de Vis
com o Aeroporto RAF da Segunda Guerra Mundial,
juntamente com Komiža - uma cidade
peculiarmente bonita ostentando a mais longa
tradição de pesca no Adriático Leste. Após o almoço
(incluído), continuaremos em direção à ilha mais
ensolarada da Croácia - a ilha de Hvar, ao longo das
muitas enseadas e baías no caminho. Hvar é um dos
destinos turísticos mais populares, muito atrativos e

um ponto de encontro para o jet set internacional.
A nossa chegada faremos uma visita guiada da
cidade, apresentando a história, cultura e modo de
vida nesta ilha e explicando como a lavanda é
tradicionalmente cultivada em Hvar durante
séculos. Noite livre em Hvar para desfrutar desta
magnífica ilha e jantar em um dos inúmeros
restaurantes de propriedade familiar. Pernoite na
cidade histórica de Hvar.

DIA 02/05 - HVAR - BOL - TROGIR
Logo de manhã navegaremos em direção a Bol,
onde se localiza a tida como a melhor praia para
nadar de Croácia, chamada Zlatni Rat. (Capa de
ouro). Pararemos em Bol para desfrutarmos dessa
bela cidade da Dalmácia para passear ou nadar até
o almoço que será servido a bordo (incluído). A
tarde continuaremos para Trogir, pequena cidade
Patrimônio Cultural da Humanidade da UNESCO. A
nossa chegada a esta pequena cidade-museu, com
suas casas de pedra, palácios, igrejas, mosteiros,
torres, muralhas e a principal atração em Trogir, a
Catedral de St. Lawrence, provavelmente o melhor
exemplo de arquitetura sacra na Croácia. Faremos
uma visita guiada em Trogir. Esta noite teremos
abordo o Jantar do Capitão com música ao vivo.
(incluído). Pernoite na cidade histórica de Trogir.
DIA 03/05 - TROGIR - SPLIT
Pela manhã, nosso cruzeiro segue em direção a
maravilhosa cidade de Split, nosso último porto
neste cruzeiro, em nosso caminho faremos uma
parada para natação. Almoço, (incluído) e a tarde
faremos o City tour guiado em Split com destaque
para o histórico Palácio de Diocleciano. Split é o

segundo maior centro urbano da Croácia e a sede
do Condado de Split e Dalmácia. É tradicionalmente
considerado como tendo mais de 1.700 anos de
idade. Desde 1979, o centro histórico de Split foi
inscrito na Lista de Patrimônio Mundial da UNESCO.
Os edifícios históricos e culturais estão localizados
dentro das muralhas do Palácio de Diocleciano.
Jantar livre e pernoite cidade histórica de Split.

DIA 04/05 - SPLIT - PLITVICE – ZAGREB
É hora de dizer adeus a tripulação e depois de
tomar café da manhã, desembarque e saída com
destino a Plitvice e Zagreb. Dia dedicado à visita
deste espetacular parque natural, o mais
impressionante da Croácia e um dos mais belos da
Europa. O Parque Nacional de Plitvice possui 16
lagos comunicados por 92 cataratas e cascatas. Por
sua impressionante beleza e riqueza da flora e
fauna, esta região foi declarada Parque Nacional e
catalogada Patrimônio Universal da UNESCO. Após
esta deslumbrante visita, prosseguiremos viagem
até Zagreb. Chegada e hospedagem.

DIA 05/05 – ZAGREB
Café da manhã no hotel e visita à Zagreb, uma
importante cidade da Europa Central. Durante o
nosso tour pela alta Zagreb, veremos a Praça Bar
Jelacic, o coração da cidade, a Catedral da Assunção
da Virgem Maria, também conhecida como a
Catedral de São Estevão, com afrescos do séc. XIII, e
o Palácio Arcebispal. A continuação do nosso
passeio será pela baixa Zagreb, bairro moderno e
comercial, com seus diversos museus, galerias,
agradáveis praças, centros culturais e comerciais.
Tarde livre.

DIA 06/05 – ZAGREB
Café da manhã no hotel, e em horário apropriado,
traslado ao aeroporto para embarque de regresso
ao Brasil.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas internacionais;
 Taxas de entrada para o National Park Mljet;
 Cruzeiro;
 Todos os traslados;
 Acompanhamento de guia profissional durante
a viagem;
 Seguro de viagem com cobertura de € 45.000
(consulte condições para cobertura superior);
 Seguro de cancelamento de até US$ 3.000
(consulte condições para cobertura superior);
 Carregadores de malas no hotel, máximo de
uma mala por pessoa;
 Kit de viagem Transmundi.

VALORES DO PACOTE:

Em acomodação dupla/ Cabine
€ 3.995
Deck Principal
Taxas
Taxas portuárias
€ 86
Embarque e segurança
€ 126
3,9 %
Imposto de renda retido na fonte
Suplementos
Para acomodação individual (single)
€ 1.695
/ Cabine Deck Principal
Para cabine dupla Deck Superior
€ 416
Para cabine dupla Deck Superior
€ 436
Plus
Redução para acomodação tripla
€ 65
(apenas a terceira pessoa)
Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, e deverão ser convertidos
em Reais ao câmbio do dia do fechamento do
pacote.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam
para o período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo
deverão ser pagas localmente pelos passageiros
nos hotéis.
• O Imposto de renda retido na fonte é calculado
sobre o valor total da venda e deverá ser pago na
entrada junto com as taxas.

entrada de 20% à vista e o saldo em até 11 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 10 dias antes do
embarque).
Entrada de € 794 +taxas,
e saldo em 11 parcelas de € 291
(com base em acomodação dupla).
*Para todos os suplementos, pagamento com 20%
de entrada, à vista e o saldo em até 11 parcelas sem
juros.
NECESSÁRIO:
 Passaporte com validade mínima de 6 meses a
partir do término da viagem.
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
 Cópia do passaporte.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Belgrado – Hyatt Regency
Sarajevo - President
Zagreb - Sheraton
Cruzeiro – Mama Marija

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 12 vezes sem juros, sendo uma

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

