
PROGRAMA

1º DIA (05 JUN) – LISBOA / ZAGREB (VOO DIRETO)
Em horário a combinar, comparência no aeroporto e embarque no voo da Croácia Airlines
OU 701 pelas 10h55 com destino a Zagreb. Chegada prevista para as 15h05 e assistência
nas formalidades de desembarque. Encontro com o nosso guia local que nos vai dar as boas
vindas à capital da Croácia, uma das mais antigas cidades do centro da Europa, cuja origem
foram dois burgos medievais – Kaptol e Gradec. Destaque para a Catedral do séc. XIII,
reconstruída no séc. XIX, que apresenta uma mescla dos estilos gótico e neoclássico,
tratando-se do maior edifício eclesiástico de todo o país; Praça e Igreja de S. Marcos com a
sua cobertura de telhas esmaltadas; a Torre Lotrascak, do séc. XIII, a melhor preservada
fortificação de Gornji Grad; Praça Bana Jelacica, a principal da cidade, entre outros.
Jantar e alojamento no hotel 4*.

2º DIA (06 JUN) – ZAGREB / LAGO BLED / LJUBLJANA
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar, partida para o Lago Bled, um dos maiores
e mais emblemáticos cartazes turísticos da Eslovénia. Chegada e início de um passeio de
barco pelo Lago, local de uma beleza paradisíaca, onde as montanhas se refletem. Paragem
e visita do Castelo e da Igreja St. Mary. Almoço em restaurante local. Continuação para
Ljubljana. Visita à capital eslovena, a maior cidade do país. Destaque para a Catedral que,
apesar de originalmente românica, está decorada no estilo barroco depois de uma profunda
intervenção no séc. XVIII; Mercado, atração cultural e arquitetónica pela forma como foi
construído, sobre uma colunata ao longo do rio; Tromostovje, a Ponte Tripla, das mais
antigas que cruzam o rio em Ljubljana; o Edifício da Filarmónica Eslovena, fundada no séc.
XVIII e o Palácio da Ópera, construído em pleno séc. XIX, no estilo neo-renascentista, entre
outros. Terminada a visita, partida para o hotel 4* e instalação.
Jantar e alojamento.
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3º DIA (07 JUN) – LJUBLJANA / POSTJANA / OPATIJA
Pequeno almoço no hotel. Saída para Postojna, onde visitaremos as imponentes Grutas de
Postjana, as maiores da Eslovénia, classificadas como Património da Humanidade pela
UNESCO. Tendo-se iniciado o seu processo de formação há cerca de 70 milhões de anos,
foram as correntes de águas subterrâneas que formaram os três níveis de altitude das
grutas. Aqui, podem-se apreciar as fabulosas salas subterrâneas cobertas de estalactites e
estalagmites que, muitas vezes fundindo-se num só corpo, formam colunas de cores
variadas. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, partida para a bonita cidade balnear
de Opatija. Este é o lugar escolhido por muitos reconhecido pela sua tranquilidade. Tempo
livre para explorar a seu belo gosto. Instalação no hotel e jantar incluído.

4º DIA (08 JUN) – OPATIJA / LAGOS DE PLITVICE / SPLIT
Após o pequeno almoço no hotel, e em hora a determinar, partida em direção a Plitvice.
Visita ao Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, de fabulosas paisagens, que abriga no
seu interior 16 lagos em diferentes altitudes, quase unidos por 92 deslumbrantes quedas de
água. Prepare-se para apreciar paisagens dignas de um postal como se fosse um conto de
fadas! Ecossistema único e de enorme riqueza natural, está classificado como Património da
Humanidade pela UNESCO. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, partida para Split.
Jantar e alojamento no hotel 4*.

5º DIA (09 JUN.) – SPLIT / TROGIR / SPLIT
Pequeno almoço no hotel. Saída para Trogir, cidade que mantém intacto o seu traçado
urbano medieval, classificada Património da Humanidade pela UNESCO. Visita desta cidade,
um verdadeiro museu vivo! Destaque para a Muralha envolvente do centro histórico, datada
do séc. VII, a Trg Ivana Paula II, a praça principal da cidade onde podemos admirar um
vasto e rico conjunto arquitetónico, nomeadamente a Catedral de S. Lourenço, iniciada no
séc. XII, que funde em si o estilo românico com o gótico florido e, fruto de intervenções de
restauro mais tardias, a elegância renascentista e a Câmara Municipal, datada do séc. XV.
Almoço em restaurante local.
Após a visita, partida para Split. Visita desta bonita cidade, junto ao Mar Adriático. As suas
origens remontam à era dos sécs. IV a II a.c., hoje classificada Património da Humanidade
pela UNESCO. Destaque para o Palácio de Diocleciano com os seus 1.700 anos de existência,
coração antigo da cidade e testemunho significativo da presença romana na região. Visita do
Templo de Júpiter e a Catedral que, inicialmente construída para ser o mausoléu do
Imperador Diocleciano, foi consagrada no séc. VII, sendo hoje a mais pequena catedral do
mundo. Terminada a visita, partida para o hotel em Dugopolje. Jantar e alojamento.

6º DIA (10 JUN.) – SPLIT / MOSTAR / DUBROVNIK
Pequeno almoço no hotel. Saída para Mostar, na Bósnia Herzegovina, cidade fundada pelos
turcos no séc. XV. É, atualmente, ponto de encontro das culturas ocidental e oriental e local
onde o antigo e o contemporâneo coabitam. Se a sua ponte é um dos mais conhecidos e
emblemáticos monumentos históricos, sendo inclusivamente classificada como Património da
Humanidade pela UNESCO, a moderna Catedral católica ou até mesmo a indústria de
alumínio, preponderante para a economia regional, conferem-lhe modernidade e dinamismo.
Visita (interior) da Mesquita e Casa Turca. Almoço em restaurante local. Continuação para
Dubrovnik, novamente na Croácia. Chegada e instalação no hotel 4*. Jantar e alojamento.
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Serviços incluídos:

 Passagem aérea Lisboa / Zagreb - Dubrovnik / Lisboa em voo programado com direito a
bagagem até 23kgs por pessoa;

 7 Noites de Alojamento em hotel de 4* indicados no programa na viagem;
 Refeições conforme indicadas no programa - Pensão Completa;
 Passagem de barco para a ilha de Bled;
 Autocarro moderno com ar condicionado durante todo o percurso e com guia em espanhol

ou português do 1º ao último dia;
 Entradas: Igreja de St. Mary e Castelo em Bled, Grutas de Postojna, Parque dos Lagos de

Plitvice, Templo de Júpiter e Catedral em Split, Catedral em Trogir, Casa Turca e Mesquita
em Mostar, Catedral de Saint Tryphon e o Mosteiro Franciscano em Dubrovnik;

 Acompanhamento por um Guia durante toda a viagem;
 Seguro Multiviagens (capital de 25.000,00€);
 Taxas e serviços a preços existentes;
 Todas as taxas de aeroporto (valor atual: 192,48€), podendo alterar até à emissão dos

bilhetes).

Serviços não incluídos:
 Bebidas nas refeições;
 Quaisquer outros serviços não mencionados;
 Gratificações motorista e Guia.

 É OBRIGATÓRIO CARTÃO DE CIDADÃO (COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES)

7º DIA (11 JUN.) – DUBROVNIK / KOTOR / DUBROVNIK
Pequeno almoço no hotel. Saída em direção a Montenegro, pelo Golfo de Kotor, com destino à
cidade medieval de Kotor, Património da Humanidade pela UNESCO, cidade medieval
amuralhada. Visita (interior) da Catedral de Saint Tryphon. Almoço em restaurante local.
Durante a tarde, visita de Kotor, classificada Património da Humanidade pela UNESCO, conta
com 1.940 metros de muralha, situada estrategicamente sobre o Adriático. Visita do
mosteiro Franciscano e Dominicano, que mistura harmoniosamente elementos do gótico
veneziano e do estilo renascentista, originalmente Casa da Moeda e, nos dias de hoje, é o
arquivo histórico da cidade. Destaque ainda para a Loggia das Campânulas, que deve o seu
nome à presença das 4 campânulas que eram utilizadas para, em caso de perigo, chamar a
população às armas, Palácio dos Regedores, do séc. XV, sede do poder político da República
da Ragusa, Catedral de Santa Maria Maior e a Porta Pile, a mais importante da cidade.
Algum tempo livre para explorar a cidade passeando pelas ruelas, cafés até perder de vista!
Em hora a determinar, regresso a Dubrovnik. Jantar incluído. Alojamento.

8º DIA (12 JUN.) – DUBROVNIK / LISBOA (VOO COM ESCALA ZAGREB)
Pequeno almoço. Em horário a combinar, transfere ao aeroporto para embarque no voo da
Croacia Air Lines OU 661 pelas 06h15 com destino a Zagreb e mudança para o voo OU 700
pelas 07h50 com destino a Lisboa. Chegada prevista para as 10h10 e fim da viagem.
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ZAGREB: HOTEL HILTON GARDEN INN ZAGREB ****

Situado em Zagreb, a 2,2 km da Praça Ban Jelacic, o Hilton Garden Inn Zagreb - Radnička
apresenta acomodações com um centro de fitness, estacionamento privado e um bar. Entre as
comodidades desta propriedade estão um restaurante, uma receção 24 horas, serviço de
quartos e acesso Wi-Fi gratuito. O alojamento disponibiliza um centro de negócios e serviço de
câmbios para os hóspedes.

LJUBLIANA: HOTEL RADISSON BLU **** 

O Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana é um hotel superior 4 estrelas localizado em Liubliana e
oferece um restaurante à la carte, salas de conferências e uma academia. A propriedade
dispõe de acomodações modernas com Wi-Fi gratuito. Você receberá um desconto de 30%
para ter acesso à piscina do Atlantis Water Park (parque aquático), situado a 200 metros do
hotel.
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OPATIJA: HOTEL LIBURNA **** 

Apenas a 10 minutos a pé da Cidade Velha de Korcula, o Hotel Liburna localiza-se nas
margens do Mar Adriático. Apresenta uma piscina exterior e 2 campos de ténis.
O restaurante climatizado serve pratos croatas e internacionais. Os hóspedes também podem
desfrutar de refeições no terraço com vista para a Cidade Velha e as ilhas vizinhas. O Liburna
Hotel também dispõe de uma taberna, um bar de aperitivos ao ar livre e um bar de piscina.
negócios e serviço de câmbios para os hóspedes.

SPLIT: HOTEL CVITA **** 

O Hotel Cvita, em Split, disponibiliza acomodações de 4 estrelas com uma piscina exterior, um
centro de fitness e um spa e centro de bem-estar. Entre as várias comodidades, contam-se
um jardim e um terraço. O balcão de turismo pode ajudar a organizar algumas atividades e o
acesso Wi-Fi gratuito está disponível. As unidades estão equipadas com ar condicionado, uma
televisão de ecrã plano com canais por satélite, uma chaleira, um chuveiro, produtos de
higiene pessoal gratuitos e uma secretária. Todos os quartos têm uma casa de banho
privativa, enquanto alguns quartos estão equipados com uma varanda e outros também
oferecem uma vista para o mar. Todos os quartos do hotel possuem uma área de estar.
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DUBROVNIK: HOTEL ARISTON *****

O Hotel Ariston, inserido no Resort Importanne, disponibiliza uma praia privativa e uma
piscina à beira-mar com vista panorâmica. Estão disponíveis visitas guiadas às Ilhas Elafitas.
Também está disponível acesso Wi-Fi gratuito em todos os quartos e áreas públicas.

Todos os quartos apresentam ar condicionado e uma televisão por satélite. Todos têm
comodidades para preparar chá e café e a maioria possui uma grande varanda com vista para
o mar.
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CONDIÇÕES

77

DESTINATÁRIOS:
Associados e Beneficiários dos Serviços Sociais

Não Associados condicionados à existência de vagas

ENQUADRAMENTO: A atividade não se efetua com menos de 30 participantes.

PREÇO:

Associados e Beneficiários – 1.950,00 Euros

Não associados adultos – 2.000,00 Euros

Quarto Individual (Single) – +395,00 Euros

INSCRIÇÃO:

Através do portal www.portalssmg.pt.

Necessário o preenchimento desta Autorização de Débito
que deverá ser anexa à inscrição.

PAGAMENTO:

Até 12 mensalidades de igual valor e sucessivas, efetuadas
ao dia 26 de cada mês. Pagamento por Débito Direto.
Outras situações o pagamento deverá ser efetuado até ao
final do ano de 2020.

LOCAL DE CONCENTRAÇÃO: Saída de Lisboa a indicar oportunamente.

DESISTÊNCIAS:

Só serão aceites por escrito, desde que, comunicadas com a
seguinte antecedência:

Até 15-02-2020 – sem penalização;
De 16-02 a 31-03-2020 – 25% do valor da viagem;
De 01-04 a 15-05-2020 – 50% do valor da viagem;
Após 16-05-2020 -100% do valor da viagem.

(aconselha-se fazer seguro de viagem adicional para
cancelamento antecipado ou interrupção de viagem).
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Eu, empregado nº ____________ abaixo assinado, autorizo o débito do valor indicado na minha conta:

0 0 3 6 0 9 9 1 0

Autorização não revogável

Autorizo o tratamento, por meio informático ou automatizado, dos dados das pessoas que constam da inscrição, nos termos da Lei de 
Proteção de Dados.

Data: __________________,

Assinatura
___________________________________

É OBRIGATÓRIO PREENCHER ESTA FOLHA, QUE DEVERÁ SER ANEXA À INSCRIÇÃO

INSCRIÇÕES: Deverão ser efetuadas aqui. 
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