CROÁCIA - BÓSNIA E HERZEGOVINA – ESLOVÊNIA
(Incluindo Medjugorge)
ORIENTADOR ESPIRITUAL: PE. JOSÉ LUIS CASSIMIRO
DIOCESE DE CATANDUVA - SP

ZAGREB - SARAJEVO – MOSTAR – MEDUGORGE – DUBROVINIK – SPLIT - PLITVICE – OPTIJA - LIUBLIANA – LAGO BLED
13 DE OUTUBRO DE 2022 – 16 DIAS

01º DIA – 13/10 QUI – CATANDUVA / SÃO PAULO / ZAGREB
Saída em ônibus de Catanduva para o Aeroporto Internacional de São
Paulo (Guarulhos). Encontro com representante Set Tours e embarque
em voo com destino à Zagreb, fazendo conexão em um ponto da
Europa. Jantar a bordo.
02º DIA – 14/10 SEX – ZAGREB
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Acomodação e tempo livre.
Jantar.
03º DIA – 15/10 SAB – ZAGREB
Café da manhã e saída para conhecer a cidade em city tour com guia
local falando português na parte da manhã e à tarde, tempo livre para
passear pelo centro. Alojamento e jantar.
04º DIA – 16/10 DOM – ZAGREB / SARAJEVO (381KM)
Café da manhã e saída Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina.
Chegada e acomodação no hotel. Jantar.
05º DIA – 17/10 SEG – SARAJEVO
Café da manhã e saída para passear a pé pelo centro da cidade,
conhecida como a “Jerusalém dos Balcãs”. Tarde livre para atividades
pessoas. Jantar.
06º DIA – 18/10 TER – SARAJEVO / MOSTAR / MEDJUGORGE (155KM)
Café da manhã. Saída para Mostar, cidade famosa pela sua Ponte
Velha (século XVI) sobre o Rio Neretva. Pararemos aqui por algumas
horas num ambiente agradável de lojas restaurante artesanato e
tempo para fotografar a ponte Velha. Continuação para pequena
cidade de Medjugorge, centro mundial da peregrinação. Chegada e
visita ao Santuário com as explicações das aparições. Acomodação no
hotel. Jantar.
07º DIA – 19/10 QUA – MEDJUGORGE / DUBROVNIK (128KM)
Café da manhã. Saída para Dubrovnik, conhecida com a Pérola do
Adriático. Chegada e acomodação no hotel. Jantar.
08º DIA – 20/10 QUI – DUBROVNIK
Café da manhã. Pela manhã visita a pé ao centro medieval fundado no
princípio do século XIV com a Catedral, o Palácio Knezev Dvor em um
ambiente muito agradável de lojas e restaurantes. Tarde livre.
Sugerimos passeio opcional em barco para contemplar a cidade com
suas muralhas medievais desde o Mar Adriático. Jantar e
hospedagem.
09º DIA – 21/10 SEX - DUBROVNIK / STON / SPLIT (230KM)
Café da manhã. Saída em direção a Split, passando por Ston, pequena
cidade típica da região. Jantar e hospedagem.
10º DIA – 22/10 SAB – SPLIT
Café da manhã e saída para passeio panorâmico pelos principais
pontos da cidade, com destaque para o magnífico palácio do
Imperador Diocleciano, construído em pedra branca, o que faz desta

obra um dos edifícios romanos mais impressionantes do mundo. Este
palácio foi declarado patrimônio da humanidade pela UNESCO. O
imenso conjunto palaciano continua a ter importância na vida da
cidade, pois mais de 3.000 pessoas vivem dentro de seus portais.
Dentro do conjunto, encontraremos importantes ruínas
arqueológicas, como o templo de Júpiter, a catedral de São Domingo
e o Mausoléu de Diocleciano. À tarde tempo livre para passear pela
marina, com charmosos cafés e restaurantes. Acomodação e jantar.
11º DIA – 23/10 DOM - SPLIT / PLITVICE / OPATIJA (407KM)
Café da manhã. Saída em direção ao parque de Plitvice, declarado
Patrimônio da Humanidade. A visita é fita a pé para conhecer as
maravilhas dos lagos transparentes e suas quedas d’água.
Continuação para Opatija, cidade de veraneio ás margens do Adriático.
Chegada e tempo livre para passear pela orla. Jantar.
12º DIA – 24/10 SEG – OPATIJA / POSTOJNA / LIUBLIANA (114KM)
Café da manhã. Saída para as minas de Postojna. Passeio em trenzinho
pelo interior da mina. Continuação da viagem para capital da
Eslovênia. Chegada em Liubliana. Acomodação e jantar.
13º DIA – 25/10 TER –LIUBLIANA
Café da manhã. Dia livre. Faremos juntos um passeio de
reconhecimento pelo pequeno centro da cidade. Depois, tempo para
aproveitar a gosto pessoal. Jantar.
14º DIA – 26/10 QUA – LIUBLIANA / LAGO BLED / LIUBLIANA (55KM)
Café da manhã. Saída para o Lago Bled de águas verde-esmeralda com
sua pequena ilha que abriga a igreja de Santa Maria, antiga igreja
barroca construída sobre uma capela pré-românica. Faremos um
passeio em barco pelo lago. Retorno ao hotel. Tempo livre para
atividades pessoais. Jantar.
15º DIA – 27/10 QUI - LIUBLIANA / SÃO PAULO
Café da manhã. Alojamento disponível até 11h00. Em horário
estabelecido localmente, traslado ao aeroporto para embarque em
voo com destino à São Paulo, com conexão em um ponto da Europa.
Jantar a bordo.
16º DIA – 28/10 SEX – SÃO PAULO / CATANDUVA (406KM)
Chegada em São Paulo e depois dos tramites legais para entrada no
pais e recolhimento da bagagem, encontro com motorista e ônibus
para o traslado até a cidade de Catanduva. Chegada e fim de nossos
serviços

Mensagem de N. Sra. Rainha da Paz em
Medjugorge, 02 de maio de 2016
“Queridos filhos: Meu coração materno deseja sua
verdadeira conversão e uma fé firme, para que sejam
capazes de espalhar amor e paz a todos aqueles que os
rodeiam”.

SET VIAGENS E TURISMO LTDA. – SÃO PAULO – CELULAR / WHATSAPP (11) 983123057

CONDIÇÕES ESPECIFÍCAS
PREÇO INCLUI: Ônibus de turismo privado de Catanduva para São Paulo (aeroporto) – ida e volta / Passagem aérea nos trechos do roteiro em classe econômica
saindo de São Paulo / Traslados com assistência / Hotéis categoria turística superior com banheiro privativo e apartamentos para duas pessoas. / Passeio com guia
local em Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik e Split falando português ou espanhol (eventualmente) / Guia acompanhante durante todo percurso falando português ou
espanhol (eventualmente) / Coordenador SET VIAGENS saindo de São Paulo com o grupo / Taxas de Embarque / Refeições conforme citado no programa / Entradas
conforme programa / Cartão de assistência ao passageiro (seguro viagem) // Gorjetas a guia e motoristas / Kit viagem
PREÇO NÃO INCLUI - Documentação pessoal (passaporte, vistos e vacinas) / Bebidas e refeições que não constem no programa e feitas fora do horário e cardápio
do grupo / Maleteiros / Passeios opcionais / Extras de caráter pessoal (táxis, telefonemos, etc.) / Tudo o que não estiver mencionado como incluído.
PREÇO DO PACOTE POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE) - VALORES EM EUROS - (€)
EM QUARTO DUPLO
NÃO TEMOS QUARTO TRIPLO)

EUROS
4.100,00

DESCONTO DE € 200,00
€ 3.900,00 PARA QUEM PAGAR ANTES DO DIA 13/09/2022.
NÃO VALIDO PARA PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO.

Suplemento para ficar sozinho (a) em um quarto
940,00
Taxa de embarque
Já incluída no preço
Cartão de Assistência Médica (plano básico)
Já incluído no preço
Número mínimo de passageiros para os preços acima
25 A 30
Valores válidos para passageiros saindo de Catanduva ou de São Paulo – Aeroporto de Guarulhos (outras cidades, favor consultar)
CONDIÇÕES GERAIS
1 - PREÇOS - Os preços foram calculados em EUROS e podem variar em função
turístico, cujo prazo será contado da data do início da viagem, na seguinte
da data da cotação e /ou algum evento especial, bem como, quando for o caso
proporção:
em razão da variação ou aumentos autorizados pelas entidades competentes
Com 30 (trinta) dias ou mais: 10% (dez por cento);
(exemplo: tarifas aéreas). Os mesmos foram calculados para grupo mínimo de
Com 29 (vinte e nove) dias até 21 (vinte e um) dias: 15% (quinze por cento); 30 passageiros, indo e voltando nas datas deste folheto. Caso não se atinja o
Com menos de 20 (vinte) dias da data do início da viagem será aplicada a
número mínimo necessário, o passageiro será informado da diferença de preço
despesa administrativa de 20% (vinte por cento), bem como despesas ou
a ser complementada, dando a opção de desistência sem ônus.
penalidades cobradas por fornecedores de transporte aéreo, marítimo e
2 - AÉREO - Por tratar-se de tarifas promocionais para grupo, o passageiro ficará
rodoviário, receptivos, hotéis e outros serviços, devidamente comprovadas
sujeito aos voos e datas do grupo conforme folheto. No entanto, a Agência se
perante a EMBRATUR e autorizadas pela mesma, pois a Contratada é somente
prontifica a consultar a Cia Aérea a disponibilidade e diferença de tarifa (caso
intermediária na contratação de serviços turísticos, dependendo de terceiros
haja) se o mesmo desejar alterar a data de retorno.
para sua efetiva execução.
3 - EMISSÃO DE BILHETES - Os bilhetes aéreos serão emitidos tão logo o grupo
Ocorrendo desistência do turista, em qualquer fase ou etapa da viagem após
se forme e a inscrição do participante no pacote autoriza a Agência a emitir o
seu início ou da não utilização de qualquer serviço confirmado, não haverá
bilhete a qualquer momento sem prévia autorização.
devolução de valores.
4 - DOCUMENTO NECESSÁRIO - Para brasileiros, passaporte válido por no
Ocorrendo o cancelamento da viagem por parte da agência, o passageiro
mínimo seis meses após termino da viagem. Para estrangeiros além dos
receberá o valor pago em reais, sem reajustes ou equivalência ao câmbio do
documentos acima é necessário RNE válido e original. Não nos
dia.
responsabilizamos por documentação com nome errado caso a cópia do
11 - FORMAS DE PAGAMENTO
passaporte não seja entregue a agência em tempo hábil.
- A Vista: depósito ou boleto efetuado até trinta dias antes do embarque
5 - VISTOS E VACINAS - Neste roteiro, para portadores de passaporte brasileiro,
(podendo ser uma só vez ou dividido nos meses que antecedem os trinta dias
não será necessário visto consular, porém, será necessário o comprovante
antes do embarque).
internacional de vacina(s) contra Covid19. Outras nacionalidades, favor
- A Prazo nos cartões visa e mastercard em até 04 parcelas sem juros e sem
consultar.
desconto.
6 - ALTERAÇÕES - Os horários de voos, tarifa aérea utilizada e os dias de visitas,
- Condições de pagamento poderão sofrer alteração sem prévio aviso em razão
estão sujeitos à alteração sem prévio aviso em função de eventuais
de mudanças econômicas em nosso país.
acontecimentos alheios a nossa vontade.
12 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
7 - INSCRIÇÃO E PAGAMENTOS - A inscrição será efetuada somente com a
Banco ITAÚ – Agência 0252
apresentação de:
Conta Corrente 82.494-1
- Ficha de Inscrição/contrato preenchido e assinado
Titular: Set Tours Viagens e Turismo Ltda.
- Comprovante internacional de vacina contra covid19
CNPJ 10.521.214/0001-67
- Cópia do passaporte (pagina da foto e informações)
Obs. É fundamental que avise a agencia quando depositar qualquer valor em
- Pagamento da taxa de inscrição de € 200,00 (dedutível do valor total).
nossa conta.
O restante do pagamento deverá ser efetuado até no máximo um mês antes
13 - FOLHETO SET TOURS N. 0003/2022 - Este folheto foi elaborado em
do embarque, diretamente em conta corrente da agência, ou em cheques présetembro/21 substituindo e anulando qualquer outro folheto deste grupo feito
datados em Reais (R$) ao CÂMBIO TURISMO. Favor consultar o câmbio no dia
anteriormente.
do pagamento em nosso site www.settours.com.br ou pelo telefone 11
14- CONCORDÂNCIA - Ao efetuar a inscrição, o passageiro declara concordar
983123057. Em hipótese alguma será aceito outra moeda que não o real para
com todos os termos e condições gerais deste folheto que atendem aos
pagamento desta viagem.
princípios do código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do previsto em
8 - DIVISÃO DE QUARTOS – O preço da viagem refere-se a quartos duplos ou
Deliberação Normativo EMBRATUR 161/85, que regula as relações entre as
triplos, podendo o passageiro optar por quarto individual pagando a referida
agências de viagens e os usuários de seus serviços.
diferença indicada no quadro. O passageiro que se inscrever sozinho, ficará em
quarto duplo caso exista alguém na mesma situação. Se não houver outro
RESPONSABILIDADE TÉCNICA E INFORMAÇÕES
passageiro para compartilhar o apartamento, o mesmo será acomodado em
quarto individual, devendo, portanto, pagar a diferença por este serviço
(conforme preço indicado acima).
9 - FRANQUIA DE BAGAGEM – Permitido o transporte de uma mala por pessoa
de no máximo 23 kg e uma bolsa de mão de no máximo 10 kg. Caso ocorra
excesso de bagagem será por conta do passageiro.
10 - CANCELAMENTO - Entende-se por cancelamento a desistência, voluntaria
ou não, da viagem e/ou do serviço contratado, bem como alteração de datas.
Solicitações de cancelamento de serviços contratados deverão ser feitas por
escrito e as penalidades serão aplicadas segundo a antecedência com que
forem comunicadas à Set Tours Viagens e Turismo.
A Set Viagens efetuará o reembolso calculado sobre o total efetivamente
recebido, excetuando-se despesas administrativas e valores já pagos aos
fornecedores. Na ocorrência de alguma das hipóteses mencionadas, serão
deduzidas as seguintes despesas administrativas do valor total do pacote

SET TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA.
SÃO PAULO – SP - BRASIL
João Álvaro 11 983123057 (Celular/WhatsApp)
Koio 11 98160-7694 (Celular/WhatsApp)
joaoalvaro@settours.com.br
koio@settours.com.br

www.settours.com.br

