
 

 

Montenegro – Macedónia do Norte – Albânia 
Montenegro 

Tendo feito parte da anterior Jugoslávia, Montenegro adquiriu a sua independência em 2006, 
após referendo. Banhado pelo mar Adriático e com a Albânia a sul, o país tem usufruído da 
presença dos albaneses, que em finais do século XX abriram as suas portas ao Ocidente. 

A capital, Podgorica (anteriormente Titogrado), é a base cultural, industrial e económica do 
país. É nela que trabalham cerca de 44 por cento dos habitantes. Quase totalmente arruinada 
durante a Segunda Guerra Mundial, foi reconstruída, tendo um ar moderno que convive com 

monumentos e vestígios históricos. 

 

Macedónia do Norte 

É um País balcânico sem nenhum 
acesso ao mar, a Macedónia está a 
impor-se como um dos mais 
importantes destinos de lazer de toda 
a região. Oferece impressionantes 
sítios arqueológicos, a capital tem 
uma vida noturna vibrante, a 
população é muito jovem e todo o 
país é detentor de uma beleza natural 
indesmentível. Na cidade de Ohrid 
realiza-se um concorrido festival de 
verão no mês de Julho.  

 

Albânia 

A Albânia é um país surpreendente e hospitaleiro, que saiu tarde do isolamento a que esteve 
sujeito sob o regime comunista (só em 1992) e cedo se apercebeu que é possível receber 
visitas e, ao mesmo tempo, manter a sua identidade. Para além da capital, Tirana, onde ainda 
se encontram marcas do legado estalinista, há muitas e boas razões para programar uma 
viagem à Albânia. A começar pelas praias da costa do Mar Jónico e pelas ruínas de Butrint, 
perto de Saranda, passando por clássicos como Berat e Gjirokaster, ou ainda as montanhas dos 
Alpes albaneses do Norte. 



Itinerário: 
 
Dia 1 : Lisboa-Frankfurt ou Roma – Podgoroica – Kolasin 
 
Comparência no aeroporto Humberto Delgado no mínimo 2 horas antes da partida. 
Formalidades de embarque para o voo  com destino a Podgorica via cidade de ligação.  
Chegada e transporte do aeroporto para o Hotel em Kolasin. Tarde e noite livres para 
actividades de caracter pessoal. Alojamento. 
 
 
Dia 2: Kolasin – Pec – Prishtina – Skopje     
 
Pequeno-almoço no hotel e de seguida saída em direção ao Kosovo. Visita à Igreja Patriarcal 
em Pec. Passeio pela cidade de Prishtina e viagem até Skopje. À noite, um jantar tradicional 
com música. 
Alojamento no hotel. 
 
Dia 3:  Skopje – Mavrovo – Ohrid     
 
Pequeno-almoço no hotel. Tour pela capital da Macedônia é o primeiro programa do dia. Visita 
à parte velha da cidade( fortaleza de Kale,  Igreja de San Spas e Grande Bazar) bem como à 
nova, (fonte de Alexandre, o Grande e casa memorial de Madre Teresa). De seguida Tetovo e  
Parque Nacional Mavrovo. Ainda antes da ida para o hotel em Ohrid, visita do mosteiro de San 
Jovan Bigorski. 
Alojamento no hotel. 
 
Dia 4: Ohrid  
 
Pequeno-almoço no hotel. Visita do centro desta cidade, que é património Mundial da 
UNESCO,e, em seguida, passeio de barco até a igreja de Kaneo, provavelmente o local mais 
famoso da Macedónia do Norte. A partir daqui, passeio a cidade a pé para se conhecer 
algumas das 365 igrejas, bem como a fortaleza do rei Samuel. Depois, tempo livre para passear 
e regresso ao hotel. Alojamento. 
 

 

Dia 5:  Ohrid – Berat – Tirana    
 
Depois do pequeno-almoço no hotel, viagem de Ohrid para a fronteira da Albânia. Chegada à 
cidade de Berat, também reconhecida pela UNESCO, chamada de cidade das 1000 janelas. 
Com o guia, explorar-se-á os destaques da arquitetura Berat. De seguida, continuação até ao 
porto de Durres e ao antigo teatro romano. Alojamento no hotel em Tirana. 
 
 
Dia 6:  Tirana – Shkoder – Lago Skadar            
 
Pequeno-almoço no hotel. Tour pela capital albanesa, Tirana de seguida partida para o norte 
com paragem para fotografias em Kruja. Continuação para Shkoder, a maior cidade do norte 
da Albânia. Chegada ao maior lago dos Balcãs, o lago Skadar. Passeio de barco para apreciar a 
natureza e o "Alkatraz" de Montenegro, uma ilha abandonada, antiga prisão. À tarde, chegada 
ao hotel em Podgorica. Alojamento. 



 
Dia 7:  Podgorica – Cetinje – Njegusi – Kotor – Perast         
 
Pequeno-almoço no hotel e saída para apreciar a vista das montanhas de Montenegro numa  
das estradas mais espetaculares do país. Chegada à antiga capital do país, Cetinje. Os edifícios 
da antiga embaixada ainda contam a história da metrópole de um estado que já foi 
considerado o reino mais pobre da Europa. Visita ao famoso mosteiro, bem como ao Museu 
Nacional. Então continuação para a vila Njegusi, aqui pode-se saborear o famoso presunto 
curado. À tarde viagem até Kotor, visita  da catedral de San Trifun, de seguida passeio de barco 
pela baía de Kotor até a ilha do mosteiro em Nossa Senhora das Rochas e depois Perast onde o 
autocarro estará à espera. Regresso ao hotel em Podgorica. Alojamento. 
 
Dia 8 – Podgorica – Zurique ou Roma - Lisboa 
 
Em hora a combinar localmente transporte do hotel para o aeroporto, formalidades de 
embarque e voo de regresso a Lisboa via cidade de ligação. 

 
Saídas Garantidas 
 
 

 05.04. – 12.04.2020 
19.04. – 26.04.2020 
04.10. – 11.10.2020 
11.10. – 18.10.2020 
18.10. – 25.10.2020 

03.05. – 10.05.2020 
17.05. – 24.05.2020 
31.05. – 07.06.2020 
14.06. – 21.06.2020 
13.09. – 20.09.2020 
20.09. – 27.09.2020 

12.07. – 19.07.2020 
26.07. – 02.08.2020 
09.08. – 16.08.2020 
23.08. – 30.08.2020 

Preço p/ Pessoa 
em Quarto Duplo 1325.55 € 1386,95 € 1505,54 € 
Suplemento Single  145,00 € 160,00 € 180,00 € 

 
 
Serviços Incluídos: 
 
- Alojamento em hotéis de meia pensão de 4 estrelas 
- Serviço de transporte de / para o aeroporto, bem como um guia em espanhol durante toda a  
   viagem 
- Impostos municipais 
- Taxas de aeroporto no valor de 302.13€ ( a reconfirmar à data de reserva) 
- Excursões e serviços incluídos: 

•  Pec entrada da igreja patriarcada 
•  Skopje, a igreja de San Spas 
•  Tetovo, mesquita colorida 
•  Igreja de St. Jovan Bigorski 
•  Passeio de barco Ohrid (cerca de 25 minutos) 
•  Ohrid, entrada na igreja Sv. Perikleptos 
•  Berat, entrada na fortaleza 
•  Parque Nacional Lago Skadar + cruzeiro de barco com lanches 



•  Cetinje, impostos municipais + entrada no Palácio Real 
•  Njegusi, degustação de presunto (lanche) 
•  Kotor, taxa municipal + entrada San Trifun 
•  Passeio de barco por Perast - Nossa Senhora das Rochas - Perast 
•  Entrada na Nossa Senhora das Rochas 

 
Serviços Não Incluídos: 
 

• Tudo o que não estiver devidamente especificado na rúbrica “serviços incluídos “ 
• Extras de caracter particular: lavandaria, comunicações, etc. 

 
 

Política de Cancelamento: 
 
21-15  : Dias antes da viagem 25% 
14-7    : Dias antes da viagem 50% 
6-1      : Dias antes da viagem 80% 
Não comparência : 100% 
 

Condições de pagamento: 
 
Pagamento total 25 dias antes da chegada ao momento da apresentação dos documentos de 
viagem. 
Mínimo: O número mínimo de participantes  2 pessoas.  
Para grupos até 6 pessoas, a saída pode ser bilingue, neste caso o guía será espanhol e italiano. 
O organizador tem o direito de cancelar a viagem o mais tardar 30 dias antes da partida. 

 
 


