
 

Roteiro de Viagem 
CROÁCIA, ITÁLIA E COSTA AMALFITANA 
 

1º DIA – 11/06/2020 – BRASIL (SP) - DUBROVNIK 
Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa. 
 
2º DIA – 12/06/2020 – DUBROVNIK 
Chegada e traslado ao hotel. Dubrovnik, antigamente era conhecida como Ragusa. Ao conhece-la, 
impressionam suas imponentes muralhas que surgem diretamente do mar, abraçando por completo a 
cidade antiga, repleta de igrejas e palácios, reflexo do seu esplendido passado. Noite hotel. 1º pernoite. 
 
3º DIA – 13/06/2020 – DUBROVNIK 
Café da manhã. Visita para o local mais interessante desta bela cidade, conhecida como -Pérola do 
Adriático- e declarada pela UNESCO Patrimônio da Humanidade, com guia local: a Catedral, o Palácio 
de Knezev Dvor; a Farmácia mais antiga do mundo. Almoço. Resto da tarde livre para seguir 
conhecendo a cidade, possibilidade de percorrer as suas muralhas. Noite hotel. 2º pernoite. 
 
4º DIA – 14/06/2020 – DUBROVNIK - SPLIT 
Café da manhã. Partida para a capital da Dalmácia, Split, uma cidade declarada Património Mundial 
pela UNESCO, atravessando o delta do rio Neretva e as cidades pitorescas da linda costa do Adriático. 
Ao chegar, visita a cidade antiga, inteiramente construída entre as paredes de um Palácio Romano 
(entrada) - Palácio de Diocleciano, construído pelo Imperador Diocleciano no século IV. A praça 
principal da cidade velha, conhecida como Plaza del Peristilo, cercada por colunas em três lados, 
coincide com o pátio principal do palácio. O mausoléu do imperador é hoje uma catedral (entrada) e o 
templo de Júpiter abriga o Baptistério de San Juan. Noite livre. 3º pernoite. 
 
5º DIA – 15/06/2020 – SPLIT - ZADAR - ZAGREB 
Café da manhã. Partida para Zadar, centro administrativo, turístico e cultural da região da Dalmácia. 
Tour com guia local, onde irá visitar o porto, a cidade velha de ruas adornadas por edifícios 
monumentais, a igreja de San Donato, o mais importante de construção pré-românica da Dalmácia, no 
início do século IX, e um dos símbolos da cidade, a catedral de St. Anastasia, construída entre os séculos 
XII e XV sobre uma antiga basílica cristã. Cedo, a Puerta de Zara, também conhecido como porta 
Terraferma, onde podemos ver o leão de São Marcos, um símbolo que nos remete as lembranças do 
passado veneziano da cidade. Em seguida, viagem a Zagreb. Visita panorâmica com guia local, onde 
conheceremos a Cidade Alta (Gornji Grad), com os vestígios das muralhas, palácios góticos e barrocos 
e as igrejas mais belas, destacando a Torre Lotrscak, que forma parte das muralhas da cidade do século 
XIII, a Catedral de São Estevão que com seus 105 metros de altura é o maior edifício sacro da Croácia, 
a Igreja São Marcos, a rua Tkalciceva, a mais animada desta parte da cidade, onde se concentram bares 
e cafés ao ar livre, lojas de antiguidades galerias de arte. Também veremos a Cidade Baixa (Donji Grad) 
que é a parte mais moderna onde encontraremos edifícios da época do Império Austro-Húngaro, 
centros comerciais e numerosos museus. Noite livre. 4º pernoite.  
 
6º DIA – 16/06/2020 – ZAGREB - LJUBLJANA – VENEZA 
Café da manhã. Viagem a Veneza, parada para conhecer Liubliana, pequena capital da Eslovênia, bela 
cidade centro-europeia. Chegada a noite e hospedagem. 5º pernoite. 
 



 

 
7º DIA – 17/06/2020 – VENEZA 
Pela manhã, traslado em barco até a região da Praça de São Marcos de Veneza, cidade situada sobre 
um grupo de mais de 100 pequenas ilhas ligadas por pontes. E conheceremos caminhando, com guia 
local os arredores da Praça de São Marcos, Basílica Campanile di San Marco, da cidade dos canais. 
Tempo livre.  À tarde, sugere-se um passeio opcional em gôndola. Noite livre. 6º pernoite. 
 
8º DIA – 18/06/2020 – VENEZA – RAVENA – ASSIS – ROMA 
Seguindo a lagoa de Veneza, chegada a Rávena, onde se poderá conhecer o mausoléu de Gala Placídia 
e a Basílica de São Vital. Em seguida, passagem pela cordilheira dos Apeninos até Assis. Visita 
com Padre Franciscano ou guia local a Basílica de São Francisco. Continuação até Roma e chegada no 
final do dia. Noite livre. 7º pernoite. 
 
9º DIA – 19/06/2020 - ROMA 
De manhã, visita incluída ao interior do Coliseu e Basílica de San Pietro in Vincoli e Santa María la 
Mayor. Tarde livre visita à Roma Barroca com um guia local: Escadaria de Espanha, Fontana di Trevi, 
Praça Colonna, Panteão e Piazza Navona. Traslado para Trastevere para jantar. 8º pernoite. 
 
10º DIA – 20/06/2020 – ROMA 
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a Cidade Eterna. Finalização na Praça São Pedro do 
Vaticano, onde opcionalmente, poderá visitar a Basílica e os museus. À noite, traslado incluído ao 
animado bairro de Trastévere, conhecido por seus pequenos restaurantes típicos. 9º pernoite. 
 
11º DIA – 21/06/2020 – ROMA / NAPOLES 
Na hora combinada, já com bagagens, viagem a Napoles para City Tour conhecento o monumental 
centro a pé, município da Piazza, Piazza del Plebiscito, passando pelo Castillo del Maschio Angioino, 
Biblioteca Nacional, Teatro da Ópera de San Carlo , Palácio Real, Galleria Umberto I, Via Toledo, parada 
para almoço. Após o passeio, hospedagem. 10º pernoite. 
 
12º DIA – 22/06/2020 – NAPOLES / CAPRI / NAPOLES 
Saída do hotel para Jet-Foil às 9:30 horas, chegada em Capri às 11:30 horas. Dia para aproveitar o 
melhor deste incrivel lugar. Opcionalmente você pode pegar lanchas para conhecer a gruta branca e 
as falésias ou tomar o funicular para subir até a cidade. Retorno fim da tarde. 11º pernoite. 
 
13º DIA – 23/06/2020 – NAPOLES / COSTA AMALFI / ROMA 
Saída do hotel, traslado a Sorrento para seguir viagem a Positano. Tempo livre. Após, barco privado de 
Positano para Amalfi, com parada na Gruta do Smeraldo. Livre para almoço e visita a Catedral. Ao 
término do passeio, viagem a Roma. 12º pernoite. 
 
14º DIA – 24/06/2020 – ROMA / BRASIL 
Viagem de retorno. Chegada. 
 
INCLUSO NO PACOTE 
Bilhete aéreo em classe econômica Guarulhos / Dubrovnik / Roma / Guarulhos (LUFTHANSA) 

Traslado de chegada em DUBROVNIK e saída em ROMA 

12 noites de hospedagem em hotéis categoria 4*; 

Circuito em ônibus categoria turismo com guia falando espanhol/português; 



 

Entradas em locais turísticos conforme roteiro detalhado; 

Franquia de 1 bagagem de até 23k + bagagem de mão de até 10k; 

Acompanhante desde a saída (com grupo mínimo de 20 pessoas); 

 
VALOR DO PACOTE 
R$ 16.000,00 por pessoa com taxas. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista: 5% de desconto 
Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 

 
NÃO INCLUSO: 
- DESPESAS COM EXTRAS DURANTE A VIAGEM E ITENS QUE NÃO CONSTE COMO “INCLUSO” NO 
ROTEIRO; 
- SEGURO VIAGEM EUROPA SCHENGEN; 
- TRASLADO A SÃO PAULO; 
 
 
Voos 
 11JUN  GRU / ZRH HK36 18:10 10:30 
 12JUN  ZRH / DBV HK36 12:45 14:30 
 24JUN  FCO / ZRH HK36 20:05 21:35 
 24JUN  ZRH / GRU HK36 22:40 05:30 


