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Eslovênia e Croácia 
10 Dias / 09 Noites 

Saída: datas predeterminadas 

30 anos de experiência e qualidade! 

Alguns dos grandes atrativos da Croácia são suas lindas praias, parques exuberantes, pessoas bonitas e simpáticas, 
bons vinhos. O roteiro ainda visita a Eslovênia com suas belas paisagens. 
 
 

1º Dia – Quarta-feira – .../ Ljubljana 

Chegada a Ljubljana, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Quinta-feira – Ljubljana / Bled / Ljubljana 
Saída pela manhã para passeio a pé pela pequena capital da Eslovênia, passando pela catedral barroca, “Três pontes” e 
à Praça Mestni trg. À tarde, saída para um dos lugares mais lindos do país, Bled, a lindíssima vila digna de cartão 
postal, junto a um lago e ao castelo medieval. Passeio de barco pelo lago de Bled visitando a ilhota e a igreja. Retorno 
a Liubljana pela tarde. Hospedagem. 
 

3º Dia – Sexta-feira – Ljubljana / Postojna / Zagreb 
Em horário determinado, saída com destino a Zagreb.  No caminho visitaremos as cavernas de Postojna com 20km de 
galerias. Chegada à capital da Croácia e hospedagem. 
 

4º Dia – Sábado – Zagreb 
Saída pela manhã para passeio pela cidade, incluindo o centro histórico “Gornji Grad” com sua famosa Catedral do 
século XIII, a igreja de São Marcos e a Praça do Rei Tomislav. Tarde livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

5º Dia – Domingo – Zagreb / Plitvice / Split 

Após café da manhã, passeio no Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimônio Universal pela UNESCO, e que possui 

uma beleza natural indescritível, com cascatas, rios e inúmeros lagos donos de águas em diversos tons de azul. 
Continuação até Split. Chegada e hospedagem.  
 

6º Dia – Segunda-feira – Split 

Saída para visitar a cidade de Split, que também forma parte do Patrimônio Universal pela UNESCO, com seu Palácio 
Diocleciano, fechado no século III e reformado na Idade Média, a Catedral de San Duje, patrono de Split, e o templo de 
Júpiter. Resto do dia livre. Hospedagem. 
 

7º Dia – Terça-feira – Split  
Dia livre para atividades independentes. Hospedagem. 
 

8º Dia – Quarta-feira – Split / Dubrovnik 
Em horário determinado, viagem com destino a Dubrovnik, seguindo a costa croata com espetaculares paisagens de 
ilhas no mar. Chegada a Dubrovnik, a cidade conhecida como “A Pérola do Adriático”. Esta antiga cidade é Patrimônio  
Universal da UNESCO. Visitaremos o Palácio do Reitor e o Monastério Franciscano com a farmácia mais antiga do 

mundo. Hospedagem. 
 
  
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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9º Dia – Quinta-feira – Dubrovnik  

Dia livre para atividades independentes. Hospedagem. 
 

10º Dia – Sexta-feira – Dubrovnik / ... 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo ao próximo destino e fim de nossos serviços. 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Ljubljana 2 
Hotel Slon 4*/ Hotel M 4* / Radisson Blu Plaza 4* ou 
similar 

Primeira 

Zagreb 2 Hotel Sheraton 5* / Dubrovnik 4* / Aristos 4* ou similar Luxo / Primeira 

Split 3 
Hotel Art 4* / President Split 4* / President Solin 5* / 
Cvita 4* ou similar 

Luxo / Primeira 

Dubrovnik 2 Hotel Lacroma 4* / Argosy 4* / Croatia 5* ou similar Luxo / Primeira 

 

PARTE TERRESTRE  

€ = Euro / R$ = Real 

Saídas em 2020 

Por pessoa em € Por pessoa em R$ 

QUARTO DUPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO DUPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

22Abr'20                      
14Out'20 

1.657 2.346 7.805 11.050 

13Maio'20 1.795 2.485 8.455 11.705 

27Maio'20                    
03 e 17Jun'20 

1.835 2.524 8.643 11.889 

01, 15 e 29Jul'20            
12 e 26Ago'20        

23Set'20 
1.894 2.584 8.921 12.171 

09Set’20 1.993 2.683 9.388 12.637 

30Set’20 1.716 2.406 8.083 11.333 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e 

alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de 
€ 1 = 4,71 da data de 08/01/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- 09 (nove) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída em serviço regular; 
- Transporte em veículo confortável com ar-condicionado (van, micro-ônibus ou ônibus, dependendo do número final de 
participantes); 
- Passeios em serviço regular com acompanhamento de guia local em idioma espanhol; 
- Carregadores de malas nos hotéis (máximo 1 mala por pessoa); 

- Seguro viagem TRAVEL ACE válido por 10 dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos de 

idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação (exceto refeições mencionadas no roteiro); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, excesso de bagagem, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 

em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
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Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 

Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 
Dados bancários 

Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 

Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 
Observações Importantes: 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 

- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 

apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um tour leader e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de diferentes 

nacionalidades e costumes; 
- É necessário emissão de seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”; 
- As saídas dos passeios estão sujeitas à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.travelace.com.br/condicoes-gerais.html
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

EUROPA 

                

            

PASSAPORTE 

✓ 
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 

Brasil 

VISTO 

✓ 
A partir de 1º de janeiro de 2021, passageiros com 

passaporte brasileiro que viajarem para a Europa 

deverão preencher eletonicamente a permissão 

especial denominada ETIAS e efetuar o pagamento da 

taxa. O documento é válido por três anos, a menos que 

a validade do passaporte termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es 

Certificado 

Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 
 

Seguro Viagem 
✓ 

É necessário emissão de seguro viagem com cobertura 

mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen” 

✓ - obrigatório |  - não obrigatório 

https://www.etiasvisa.com/es

