
Mais Informações na Secretaria do Clube Galp Núcleo Norte - Inscrições Limitadas 



INFO #cgnorte 

 14 a 21 Maio de 2022 
“Novos Rumos” 

 Croácia, Eslovénia e Montenegro  

Paraíso nos Balcãs 

A direção do Clube Galp Norte apresenta uma expedição incrível para 2022, os tesouros escondidos 

junto ao mar Adriático – Eslovénia, Croácia e Montenegro; as obras primas naturais da Europa Central e 

Leste: praias paradisíacas, lagos coloridos e florestas de encantar; a região dos Balcãs: patrimónios     

naturais e históricos classificados da UNESCO, com inúmeros locais por onde a história parece tão 

bem conservada; o esloveno Parque Nacional do Triglav integrado nos montanhosos Alpes Julianos e 

Reserva da Biosfera pela UNESCO: a  cascata Slap Savica, nascente do rio Sava, afluente de um dos mais           

importantes rios da Europa – o rio Danúbio e as cores apaixonantes do lago Bohinj; o encanto das       

cidades com aura medieval e vida cultural fervilhante: Ljubljana, capital eslovana e Kotor, em           

Montenegro; Parque Nacional dos Lagos Plitvice na Croácia, classificado como Património da               

Humanidade pela UNESCO; Parque Nacional de Krka, o oásis croata conhecido pelas suas belas cascatas; 

as cidades croatas costeiras nas margem do verde do mar Adriático: Dubrovnik e Split 

 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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O Clube Galp Norte, propõe uma viagem de oito dias a um dos destinos mais fascinantes da      

Europa Central e de Leste, à descoberta dos misteriosos segredos do mar Adriático – Croácia,    

Eslovénia e Montenegro. Integrados na região dos Balcãs, dotada de uma riqueza inconfundível, 

em termos naturais e de património histórico e cultural; na qual abundam parques naturais e      

monumentos reconhecidos pela Unesco como Património da Humanidade e onde as cidades se   

revelam autênticos museus ao ar livre e as paisagens captam todos os nossos sentidos. 
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Itinerário 

1º dia – 14/05 - (Sábado) – Viagem até à capital Ljubljana, Eslovénia 

 

 Chegada ao aeroporto de Ljubljana e transfer para o centro da cidade.  

 Visita livre à bela cidade de Ljubljana e ao seu centro histórico gracioso. De referir a       

importância do castelo medieval da cidade, que para além de ter sido destruído e           

reconstruído por diversas vezes, assumiu as mais variadas funções estratégicas,    

tendo   sido uma fortaleza, um hospital militar e uma prisão. Das suas muralhas      

teremos a mais encantadora panorâmica sobre a cidade banhada pelo rio Ljubljanica 

e as suas inúmeras pontes, entre as quais, a conhecida Dragon Bridge. 

Pernoita em hotel em Ljubljana. 
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Itinerário 

2º dia – 15/05 - (Domingo) – Mini-trekking pela Vintgar Gorge, Cascata de Pericnik e Lago 

Bled 

 Dia para explorar as fabulosas paisagens da Garganta de Vintgar, nos passadiços de madeira e     

cascatas sem fim, que irrompem o desfiladeiro no qual serpenteia o rio Radvona, de águas           

cristalinas, passando na ruidosa cascata Sum, com queda de água de altura de 13m e terminando 

com a passagem pelo interior da cortina de água da impressionante Cascata de Pericnik. 

  Após um almoço rico em sabores autênticos e regionais, é tempo de conhecer um dos mais cénicos 

lagos do mundo, o Lago Bled, um dos ícones da Eslovénia e famoso por enaltecer a Igreja de Maria 

Assunção numa ilha no centro do lago. Terá a oportunidade de se deslumbrar com as panorâmicas 

mais fabulosas em redor do lago e, ainda, aproveitar o tempo livre para mergulhar nas suas águas 

cristalinas ou explorar as paisagens da Ilha Bled num incrível passeio de barco (opcional). 

Almoço incluído (sem bebidas) em refúgio de montanha. 

Regresso e pernoita em hotel em Ljubljana. 
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Itinerário 

3º dia – 16/05 - (2ªf) – À descoberta da cidade de Ljubljana, Parque Nacional do Triglav 

e Opatija 

 

 Dia de conhecer a capital da Eslovénia, Ljubljana, ainda que considerada a mais pequena da        

Europa, reconhecida pela sua riqueza histórica, diversidade gastronómica e espírito académico. Os 

imensos espaços verdes e naturais espalhados pela capital envolvem-se na perfeição com a parte 

mais antiga da cidade, deliciando os visitantes que procuram diversos ambientes nas suas viagens. 

Num pequeno trekking citadino, conhecerá os recantos mais curiosos, as tradições mais              

interessantes e as paisagens mais belas de Ljublana.  

 À tarde, visita a um dos espaços naturais mais entusiasmantes, a famosa gruta de Postojna, com 

inúmeras galerias exploradas, num raio de 20km, em que se pode encontrar animais primitivos. 

Almoço incluído (sem bebidas) em refúgio de montanha. 

Viagem até Opatija, local de pernoita. 
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Itinerário 

4º dia – 17/05 - (3ªf) – Parque Nacional dos Lagos Plitvice, Património da UNESCO e a  cidade 

de Sibenik 

 

 De manhã, partida de Opatija em direção ao Parque Nacional dos Lagos Plitvice, que   

constitui um dos maiores e mais antigos Parques da Croácia, onde nos poderemos deixar 

hipnotizar pelos indescritíveis tons de azul das águas que correm calmamente e pela     

interminável sequência de cascatas e lagos circulares, que se espalham ao longo de um 

vale escarpado e verdejante, adornado por passadiços de madeira.  

Os 16 lagos interligados por cascatas tornam este Parque Nacional croata reconhecido como 

Património da Humanidade pela UNESCO. 

No final do dia, viagem até à cidade histórica de Sibenik, local de pernoita. 
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Itinerário 

5º dia – 18/05 - (4ªf) – O centro histórico medieval de Split e o Parque de Krka 

 

 Dia de visita guiada a Split, a segunda maior cidade da Croácia e o principal centro da 

região da Dalmácia, na costa do mar Adriático, rodeado de enormes montanhas. Para 

além de conhecida entre os veraneantes, Split é também um encantador museu a céu 

aberto, onde abundam locais reconhecidos pela Unesco, como o conhecido Palácio 

Diocleciano, da era romana.  

 Depois, tempo de explorar o Parque Nacional de Krka, um verdadeiro oásis croata,   

repleto de incríveis cascatas, lagoas de água azul e verde e um imponente desfiladeiro 

cárstico de 200 metros de profundidade. 

Viagem de regresso à cidade de Dubrovnik, cenário cinematográfico afamado e local        

escolhido para pernoita. 
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Itinerário 

6º dia – 19/05 - (5ªf) – Visita ao mais bem guardado segredo do Montenegro: a baía de 

Kotor 

 

 Dia de viagem rumo a Montenegro, país onde abundam deslumbrantes paisagens à 

beira mar, com escarpas a romperem pela água cristalina e, no interior, zonas         

montanhosas onde se afirma a história.  

 No sopé de uma montanha avassaladora, descobriremos Kotor, uma vila que emana 

tradições e história, de paisagens cénicas. Vila de arquitetura medieval, comerciantes 

e famosos navegadores, igrejas romanescas e a magnífica catedral Sveti Tripun.       

Classificada Património Natural da Humanidade pela UNESCO, esta vila ao largo do   

lago Boka Kotorska, é sem dúvida um dos segredos mais bem guardados da costa  

adriática. 

Pernoita em Dubrovnik. 

 

 

 14 a 21 Maio de 2022 
“Novos Rumos” 

 Croácia, Eslovénia e Montenegro  

Paraíso nos Balcãs 



INFO #cgnorte 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

Itinerário 

7º dia – 20/05 - (6ªf) – Dubrovnik, a mais famosa pérola do Adriático 

 

 Dia livre de visita à cidade de Dubrovnik, conhecida como a pérola do mar adriático e 

também pelas inúmeras paisagens presentes na famosa série “Guerra dos Tronos” que 

aqui foram filmadas. O seu centro histórico é considerado Património Mundial da 

UNESCO e as suas imponentes muralhas datam do século X ou XI, tendo sobrevivido 

inúmeras batalhas e guerras. 

Deixe-se contagiar pelo encanto desta magnífica cidade, aproveitando ao máximo o      

último dia desta expedição que para sempre marcará os nossos corações.  
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Itinerário 

8º dia – 21/05 - (sábado) – Manhã livre em Dubrovnik e regresso 

 É tempo de relaxar e acabar em cheio este programa  que nos encherá as medidas, 

oportunidade para passear, explorar e fazer as últimas compras e recordações. 

Está previsto um transfer em autocarro para o aeroporto de Dubrovnik, compatível com o 

voo de referência. 

Fim do programa. 

 

Dados técnicos dos trilhos a definir, nível de dificuldade esperada: 

 1 – baixo a 2 – médio-baixo 

O programa poderá sofrer alterações face às condições meteorológicas. 
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O que está incluído no preço do evento: 

 O programa de trekking especificado 

 Acompanhamento pelos divertidos guias da parceria e guias locais 

 Transporte em autocarro ou similar associado ao programa definido, incluindo transferes 
de e para aeroportos de Ljubljana e Dubrovnik em função dos voos de referência. 

 Pernoita em hotéis de 4 estrelas em quarto duplo com wc privativo e com pequeno       
almoço incluído, 7 noites 

 Entrada na Garganta de Vintgar,  Caverna Postojna, Parque Nacional Plitvice e Parque   
Nacional Krka 

 Taxas turísticas 

 2 Almoços alpinos eslovenos (sem bebidas incluídas) 

 Seguro acidentes pessoais + assistência em viagem (de acordo com artigo 27.º do DL 
108/2009) 

 Seguro de responsabilidade civil (de acordo com artigo 27.º do DL 108/2009) 

 

Nota:  

A estadia em quarto single está sujeita a confirmação de disponibilidade, para tal, basta que 

indique no momento da reserva a sua pretensão. O respetivo suplemento de Estadia em 

quarto single será (+ 425 eur/pax). 

Não está Incluído: 

 Extras, ou opções não mencionadas no programa 

 Itens que não estão incluídos no preço do evento 

 Alimentação e refeições não mencionadas acima 

 Voos 

 Seguro de viagem  

 14 a 21 Maio de 2022 
“Novos Rumos” 

 Croácia, Eslovénia e Montenegro  

Paraíso nos Balcãs 



          

 

INFO #cgnorte 

 Data Limite para Inscrições: Inscrições Limitadas 

 A Diferença de Não Associado é Pago no ato da inscrição 

 Suplemento Pago no ato da inscrição 

 A estadia em quarto single está sujeita a confirmação de disponibilidade 

 

Preçário  

Preço Associado em Quarto Duplo / Twin  1 044 € 

Preço Não Sócio em Quarto Duplo / Twin  1 144 € 

Suplemento Quarto Individual 425 €   

Voo Referência (valor à data )          400 € 

  

Inscrição 

 

1ª  

Nov. 

2ª  

Dez. 

3ª  

Jan. 

4ª  

Fev. 

5ª  

Mar. 

6ª  

Abr. 

7ª  

Maio 

8ª  

Junho 

9ª  

Julho 

10ª  

Acerto 

Final 

Pessoa 400€ 100€ 150€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 94€ 

Supl. 425€ -          

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 
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 14 a 21 Maio de 2022 

Importante :  

 O preço do evento Não contempla voo e taxas de aeroporto 

 Os voos poderão ser adquiridos pelo clube e o valor base à data é de 400€, havendo 

acerto para cima ou para baixo na altura da compra dos respetivos ingressos. 

 Por experiencia a procura / pesquisa influencia os preços da companhia 

“Novos Rumos” 
 Croácia, Eslovénia e Montenegro  

Paraíso nos Balcãs 
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