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Eslovênia, Croácia, Medjugorje – Maio 2022 
 
1º Dia 12 maio – 5ª.feira - SÃO PAULO / DUBROVNIK 
Apresentação  direta no Aeroporto Internacional de Guarulhos onde os representantes da 
Cláudio Cardoso Viagens e Turismo, estarão auxiliando os passageiros para embarque com 
destino  a  Dubrovnik. 
 

2º. Dia 13 maio – 6ª.feira –– DUBROVNIK 

Chegada, recepção e traslado ao hotel. Os quartos estarão livres a partir das 15h00. Jantar. 

 
3º. Dia 14 maio – sábado – DUBROVNIK 
Café da manhã. Após o café da manhã, sairão para visita ao Forte Revelin que  foi erguido para 
guardar o porto  que era o seu principal objetivo.  Continuando, irão ao Museu do Convento 
Sigurata .  Espalhadas por três salas no térreo e no primeiro andar, as atrações incluem um crucifixo 
decorado do século 14 e uma variedade de utensílios domésticos, Após, irão fazer visita ao 
Monastério Franciscano ,  que é uma pérola da Cidade Antiga. Logo na entrada, construída em 
estilo barroco após o terremoto de 1667, ele guarda um elemento original: um portal e uma Pietà 
dos irmãos Petrović.  Em um corredor estreito dividindo o monastério da Igreja de Nosso Salvador, 
fica a entrada para a famosa Farmácia Antiga, ainda em operação após 700 anos. Após, terão o 
restante da tarde livre para compras e para passeios a pé dentro da cidade amuralhada.  
Hospedagem. 
 
4º. Dia 15 maio – domingo  – DUBROVNIK  

Café da manhã. Dia livre. Podemos fazer um passeio opcional à Ilha de Kórcula. Jantar. 
 
5º. Dia 16 maio – 2ª.feira - DUBROVNIK / MEDJUGORJE / MOSTAR 
Café da manhã. Após o café da manhã, saída para Medjugorje  (com paisagens de perder o 
folego de tão lindas ). Chegada   em Medjugorje  e após o almoço, (não incluído),  visita a este 
vilarejo, que  tem uma história muito especial: é onde estão a ocorrer as mais recentes 
aparições da Santíssima Virgem Maria, atraindo milhões de fiéis todos os anos. Hoje, 
Medjugorje é um dos maiores centros de oração do mundo, comparado a Lourdes 
(França) e Fátima (Portugal). A Virgem Maria faz suas aparições desde 24 de Junho de 1981. No 
começo as aparições eram diárias, para seis “escolhidos” nascidos nos arredores. Depois, as 
aparições passaram a ser mensais ou anuais, variando muito as datas das aparições.  Visitarão 
a “Colina das Aparições”  (Monte Krivac) onde os jovens :  Ivan, Ivanka, Jakov, Mirjana, Marija, 
Vicka, veem a aparição da Nossa  Senhora. Visita à Igreja de São Tiago  e  depois irão ao Monte 
Krizevac. Continuação da viagem até Mostar. Chegada, hospedagem e jantar. 
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6º. Dia 17 maio – 3ª.feira  - MOSTAR / SARAVEJO 

Café da manhã. City-tour em Mostar visitando a Casa Turca. Almoço incluído. Saída com desti 

no a Saravejo. Acomodação no hotel.  

 
7º. Dia 18 maio – 4ª.feira – SARAVEJO 
Café da manhã.  City-tour em Saravejo, capital da Bósnia, onde visitaremos o centro histórico 
que fará você se sentir em Istambul e Viena ao mesmo tempo. Visitaremos a antiga biblioteca, 
a Catedral, a Rosa de Saravejo e o local onde Francisco Ferdinando foi assassinado, dando 
origem a primeira guerra mundial. Tarde livre. Jantar. 

 
8º. Dia 19 maio – 5ª.feira – SARAVEJO / SPLIT 
Café da manhã. Saída com destino a Split, onde visitaremos o Palácio de Diocleciano, Promenade 
Riva, Catedral de São Jorge. Acomodação no hotel.  
 
9º. Dia 20 maio – 6ª.feira – SPLIT / TROGIR / SPLIT 
Café da manhã.  Saída com destino a Trogir, cidade medieval belíssima. Retorno a Split. Jantar. 
 
10º. Dia 21 maio – sábado -  SPLIT / PLITVICE / ZAGREB  
Café da manhã. Saída com destino ao Parque Nacional de Plitvice, um dos lugares imperdíveis da 
viagem, pois caminharemos no meio de lagos com águas cristalinas, e cachoeiras que tornam o 
lugar único.  Continuação até Zagreb. Jantar.  
 
11º. Dia 22 maio - domingo - ZAGREB  
Café da manhã. City-tour em Zagreb. Visita à Catedral de Zagreb, Igreja de São Marcos e à Rua de 
Pedestres. Jantar. 
 
12º. Dia 23 maio – 2ª.feira – ZAGREB / LJUBLJANA 
Café da manhã. Saída com destino a Liubliana, para visita à Preseren Square, Igreja Franciscana, 
Galeria Emporium, Triple Bridge, Igreja São Nicolau, Castelo Ljubljana. Jantar. 
 
13º.Dia 24 maio – 3ª.feira – LJUBLJANA  
Café da manhã. Dia livre.  
 
14º. Dia 25 maio – 4ª.feira – LIUBLIANA / ZAGREB / SÃO PAULO  
Em horário oportuno, traslado até a cidade de Zagreb para embarque com destino a São Paulo. 
 
 

                          
VALOR DO PACOTE (TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo ..........................................................US$ 3.931,00    

Suplemento para apto. individual.......................................US$   943,00            

 

Pagamento: 20% de entrada, saldo até 09 vezes no cartão de crédito 

CONSULTE-NOS OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          
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SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Hotéis categoria  4 estrelas 

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência 

• Gorjetas aos guias e motorista 

• Visitas e entradas conforme programa  

• Taxas de aeroporto  

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde e viagem e Kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

• Bilhete aéreo em classe econômica 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• Taxas hoteleiras  

• Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Santander       

Agência 3829       

Conta corrente 13.003582-2     

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Novembro de 

2022.                                                    
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