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Programa de viagem : 

1º. Dia   Lisboa / Milão
 

Comparência no Aeroporto de Lisboa 2h30 antes da hora prevista
assistida por um Delegado de Booking Travel. Partid
Malpensa . Assistência e transporte me via
La Spezia 4**** ou similar (ww
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Lisboa / Milão 

ia no Aeroporto de Lisboa 2h30 antes da hora prevista para formalidades de embarque 
o de Booking Travel. Partida com destino a Milão. 

Assistência e transporte me viatura privativa com serviços de Guia oficial local para o Hotel 
www.hotellaspeziamilano.it). Distribuição de quarto
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para formalidades de embarque 
a com destino a Milão. Chegada ao Aeroporto de 

tura privativa com serviços de Guia oficial local para o Hotel 
uartos e alojamento. 



 

2º. e 3º. Dia  Estadia em Milão 
 

Estadia no Hotel em regime de alojamento e Pequeno 
Almoço buffet diário. Dias inteiramente dedicados à 
Feira de Milão. Durante a estadia será assegurado 
transporte em viatura privada do Hotel para o recinto 
da Feira e vice-versa, de manhã e ao final da tarde 
(horários a acordar em conformidade com os interes-
ses do Grupo). 

 

4º. Dia   Milão / Veneza Tronchetto / Mestre 
 

Pequeno Almoço buffet no Hotel. Saída em direcção a Tronchetto (Veneza). Chegada e embarque em 
ferry para Sam Marco. Al moço servido num Restaurante local. Tarde livre para passeios e visitas de 
gosto pessoal. Ao final da tarde, embarque em San Marco em ferry para Tronchetto seguido de Transfer 
em viatura privada para Mestre. Jantar e alojamento no Hotel Apogio Sirio 4**** (www.apogia-hotel-
venice.com). 

 

5º. Dia  Veneza / Trieste / Ljubljana 
 

Pequeno Almoço buffet no Hotel e saída em direcção 
a Trieste (151 Kms). Almoço livre. Chegada e tour 
panorâmico para conhecer os principais pontos de 
interesse turístico da cidade. Continuação para 
Ljubljana (94 Kms). Chegada. Jantar e alojamento no 
Best Western Premir Hotel Slon 4**** ou similar 
(http://www.hotelslon.com). 

 

6º. Dia  Ljubljana / Zagreb 
 

Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Tour panorâmico pela capital da Eslovénia; o Centro Histórico, 
a Catedral, a Ponte dos Dragões, o Conjunto de Edifícios modernistas de autoria de Joze Plecnik e saída 
em direcção a Zagreb (140 Kms). Almoço servido em Restaurante local. Chegada a Zagreb, capital da 
Croácia. Visita à cidade alta em funicular (o encanto do barroco). Visitaremos a Igreja de São Marcos, a 
Catedral, o Teatro Nacional. Alojamento no Hotel Dubrovnik 4**** ou similar (http://hotel-
dubrovnik.hr). Jantar livre. 

 

 

7º. Dia Zagreb / Zadar / Trogir / Split 
 

Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Saída em 
direcção a Zadar (285 Kms). Almoço servido em 
Restaurante local. Tour de visita panorâmica à cidade de 
Zadar e continuação para Trogir (127 Kms) pequena vila 
medieval classificada pela UNESCO Património da 
Humanidade. Concluída a visita prosseguimos viagem para 
Split. Chegada.  Alojamento no Hotel Katarina 4**** ou 
similar (http://www.hotelkatarina.hr) Jantar servido em 
Restaurante local. 

 

 



 

 

 

8º. Dia  Split / Dubrovnik 
 

Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Inicio do tour panorâmico de visita à cidade de Split: O Palácio 
Diocleciano, o Templo de Júpiter, Peristilo, a Catedral, Etc. Almoço servido em Restaurante local e saída 
para Dubrovnik (229 Kms). Chegada. Alojamento no Hotel Valamar Club Dubrovnik 3***Sup. ou similar 
(www.valamar.com) e Jantar servido em Restaurante local… 

 

 

 

9º. Dia  Estadia em Dubrovnik 
 

Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Inicio do tour de meio-dia de visita “À Pérola do Adriático” 
cidade classificada pela UNESCO como Património da Humanidade e um dos mais belos conjuntos 
arquitetónicos do Mundo.  O Centro Histórico, o Palácio Rector, a Catedral, os Mosteiros Dominicanos e 
Franciscanos, a Espetacular Farmácia do séc. XIV, etc. Almoço servido em Restaurante local. Tarde livre 
para passeios e visitas de gosto pessoal. 

 

10º. Dia  Dubrovnik / Budva / Shkodra / Tirana 
 

Pequeno Almoço buffet no Hotel. Saída de Dubrovnik em 
direcção à Albânia, via Budva (Montenegro), cruzando a 
fronteira em Shkodra, cidade localizada junto ao Logo 
Skadar, outrora capital do Reino de Iiiyrian. Chegada a 
Tirana, capital da Albânia ao final da tarde. Jantar e 
alojamento no Hotel Mondial Tirana 4**** ou similar 
(http://www.hotelmondial.com.al) 

  



 

 

11º. Dia  Tirana / Ohrid 
 

Pequeno Almoço buffet no Hotel. Inicio do tour de visita panorâmica da cidade de Tirana, uma cidade 
muito cultural com 8 bibliotecas e 5 casas-museu. Visitamos a Praça Skenderbey, Mesquita de Ethem 
Bey e o Museu Nacional que nos conta a história do país outrora chamado de País das Águias em 
homenagem às aves que habitam os pináculos a topetar com as nuvens. Almoço livre. De tarde, 
continuação em direcção à Macedónia, via Elbasan, cruzando a fronteira em Cafasan. Chegada a Ohrid. 
Jantar e alojamento no Hot6el Royal View 4*** ou similar (http://www.royalview.com.mk) 

 

 

12º. Dia  Ohrid / Skopje 
 

Peqeuno Almoço buffet no Hotel breve tour panorâmico pela cidade e saída em direcção a Skopje (171 
Kms), capital da Macedónia, localizsada nas margens do Rio Vadar. Tour de visita à cidade incluindo a 
Fortaleza Kale, a Igreja do Salvador, o Bazar Antigo e a Ponte de Pedra. Nas vertentes da Montanha 
Vodno visitarewmos o Mosteiro da São Pantaleão com iconos e frescos do séc. XII que estão entre os 
maiores achados bizantinos deste período. Jantar e alojamento no Hotel Continental 4*** ou similar 
(http://www.hotelcontinental.com.mk). 

 

13º. Dia  Skopje / Sófia 
 

Pequeno Almoo buffet servido no Hotel e saída em 
direcção a Sofia (228 Kms) com paragem de 1 hora em 
Kyustendil ou Dopnitsa para uma visita e um  café. 
Chedgada a Sófia. Almoço em Restaurante local. De 
tarde, tour panorãmico de visita à cidade capital da 
Bulgária. A Praça Nedelja, a Catedral de Alexandre 
Nevsk, A Igreja Russa de São Nicolau, as Igrejas de São 
Petka e Bojana, a Basilica de Santa Sofia, etc. 
Alojamento no Hotel Ramada Princess 4**** ou similar 
(http://www.ramada.com). 

 

 

  



 

 

14º. Dia  Estadia em Sófia 
 

Estadia no Hotel em regime de alojamento e pequeno Almoço buffet. Dia inteiramente livre para 
actividades de gosto pessoal. Sofia é a segunda cidade mais antiga da Europa, fundada há 7.000 anos 
pela tribo trácia Serdi. Mais tarde, Sófia era a capital da província romana de Dacia Inner em 29 a.C. 
Através dos tempos, a cidade desempenhou papel como um importante centro comercial nos impérios 
bizantino e búlgaros. Sob o domínio otomano, Sófia era o centro da província da Rumélia. Sófia tornou-
se a capital da Bulgária restaurada em 1879, com uma população de apenas 20.000. Hoje, muitas ruas, 
edifícios, parques e até mesmo bairros inteiros preservam o estilo arquitectónico da viragem do século.   

 

15º. Dia Sófia / Viena / Lisboa 
 

Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Principio de manhã livre para as últimas compras. Em hora a 
informar localmente transporte para o Aeroporto para formalidades de embarque e partida  com 
destino a Viena. Chegada e mudança de avião e continuação da viagem com destino a Lisboa. Refeição a 
bordo. Chegada. 

Fim da Viagem 

Mínimo de 30 participantes para confirmação da Viagem – Preço sob consulta  

O Programa inclui: 

● Passagem aérea, classe turística, Lisboa / Milão + Sófia / Viena / Lisboa 
● Estadia no hotéis indicados ou similares durante 15 Dias / 14 Noites 
● Pequeno Almoço buffet diário 
● 6 Almoços em Restaurantes locais conforme indicado no itinerário 
● 8 Jantares em Restaurante / Hotel conforme indicado no itinerário 
● Guia acompanhante durante toda a viagem a falar português 
● Guias locais para visitar as cidades de Trieste, Ljubljana, Zagreb, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik,  
 Tirana, Ohrid, Skopje e Sófia. 

 

● Taxas de Aeroporto, Segurança e combustível no valor de EUR 240,00 por pessoa 
● Transporte em viatura privada com AC durante todos os trajectos descritos no itinerário 
● Seguro de Assistência em Viagem 
● Taxas hoteleiras, de turismo e IVA nos valores conhecidos em 30 Junho 2014 
● Entradas nos monumentos indicados no itinerário 
● Gratificação a Guias e Motoristas 

 

Não inclui: 

● Bebidas às refeições 
● Extras nos hotéis 
● Em geral tudo o que não se encontrar contemplado na rubrica “O Programa não inclui”. 

 



 

 

Condições Gerais 

 
 

ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por 
Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda., com sede na 
Rua Fernando Lopes Graça, 10 – A Lisboa, contribuinte fiscal 
nº 501145834, com o capital social de Euros 200.000,00, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, sob o número 1196 e com o RNAVT 1951.  
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor 
total da viagem, devendo o pagamento restante ser 
efectuado de acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 
dias antes da realização da viagem e os restantes 30% até 30 
dias antes da partida . A Agência organizadora reserva-se o 
direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não 
tenha sido efectuado nas condições acima mencionadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
Estão incluídas no preço (EUR 240,00) sujeito a actualização 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da 
viagem, terá de pagar todos os encargos  a que a desistência 
dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do 
preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será 
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os 
montantes acima referidos 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num 
número mínimo de participantes, pelo que  a Agência 
organizadora poderá cancelar a viagem, caso não venha a 
existir o número mínimo de participantes. 

 
 

 
 

ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora 
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de 
partida ou substituir qualquer dos  hotéis previstos por outros 
de categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer 
indemnização ou reembolso das quantias pagas. 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos 
dos serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa pelo que estão sujeitos às alterações que resultem  de 
variações de custos nos transportes,  do combustível, dos hotéis, 
de direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc. 
Sempre que se verificar esta alteração, o cliente será 
imediatamente  informado e convidado a, dentro do prazo que  
lhe for fixado, aceitar o aumento verificado  ou anular  a sua 
inscrição nos mesmos termos e condições  previstos na rubrica “ 
Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a 
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de 
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas 
as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e 
eventual variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem 
constante deste programa e  emergentes das obrigações 
assumidas, encontra-se garantida por um seguro de 
responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Victória e por 
uma caução no Turismo de Portugal  nos termos da legislação 
em vigor. 

 

 

 

 

 


