
 

 

 

Croácia – Principais atrativos da Dalmácia 
 

Este roteiro, percorrido com um confortável veleiro com espaçosas cabines, passará por toda a região da 
Dalmácia sem deixar de fora a encantadora  Dubrovnik, cercada por suas imponentes muralhas. As belezas 
naturais e culturais farão parte desta inesquecível semana. 
Destaques para as cidades de Dubrovnik e Split, ambas Patrimônio Mundial da UNESCO, e as ilhas de Brac, 
Hvar, Korcula, Mljet e Lastovo.   
 
ROTEIRO: 
Nesta viagem, a saída é no porto de Split e a chegada em Dubrovnik. 
*o roteiro pode ser no sentido inverso, saída de Dubrovnik e chegada em Split. 
 

 
Dia 01 (Domingo): Dubrovnik (embarque) 
Chegada no porto em Dubrovnik. Check in das 14h até as 14h30min no porto de Gruz. Às 16:30 haverá uma 
visita guiada a Dubrovnik, alguns detalhes interessantes da história da cidade serão contado e visitas nos 
locais mais impressionantes. O barco passará a noite em Gruž, onde vocês terão a oportunidade de conhecer 
a vida noturna de Dubrovnik 
 
Dia 02 (2° feira): Dubrovnik – Mljet Island - 28 km  
Após o café da manhã, veleja-se para a ilha Mljet - conhecida como ilha do mel. Com 70% da ilha coberta 
de floresta, é uma das ilhas mais verdes da região do Mediterrâneo. Homero mencionou essa adorável ilha 
em seu poema épico Odisseia, onde o lendário rei grego Ulisses depois de um naufrágio, permanece em 
Mljet por 7 anos, em companhia da ninfa Calipso.  
Pedalada de Sobra a Pomena onde o navio os espera para o jantar.  
 
Dia 03(3° feira): Lastovo e Korcula - 28 km 
Hoje o veleiro os levará à ilha de Lastovo. A ilha é uma das menores habitadas no Mar Adriático. O imperador 
Augusto apreciava o clima ameno e, na época romana, até recebeu o nome de "Augusta Insula". O pedal 
deste dia passará por toda esta bela ilha. O vinho branco dourado Marastina, conhecido mesmo fora das 
fronteiras da Croácia, é cultivado aqui. De volta ao barco, é hora de partir! Uma travessia os levará até a Ilha 
Korčula, considerada uma das mais bonitas da Dalmácia. A pitoresca cidade de Korčula concorre com  
 



 

 
 
Veneza pela honra de ser o berço do famoso explorador Marco Polo. Aproveite a noite para passear pelos 
becos desta linda e elegante cidade. 
 
Dia 04 (4° feira): Ilha de Korčula - Vela Luka – 60km 
O pedal será pela encantadora ilha de Korčula. Um clima mediterrâneo ameno e uma ampla variedade de 
paisagens diferentes acompanharão o passeio deste dia. Não se apresse, e lembre-se de fazer uma pausa 
para apreciar a vista do mar azul e as ilhas vizinhas. O jantar será servido a bordo. Pernoite no porto de Vela 
Luka. 
 
Dia 05 (5° feira): Ilha de Hvar – Stari Grad – Jelsa - 22 km 
O dia iniciará com uma travessia para a cidade de Hvar, na ilha de Hvar. Você terá tempo antes do pedal de 
fazer um pequeno passeio pela cidade.  O pedal será por campos de lavanda até a cidade de Stari Grad, no 
lado oposto da ilha.  A descida para Stari Grad oferece vistas deslumbrantes. Depois do almoço a bordo, o 
pedal continua para Jelsa, onde passarão a noite.  
 
Dia 06 (6° feira): Ilha de Brač: Bol - Pučišća - 23 km 
Cruzaremos para a ilha de Brac famosa por seu calcário usado na Casa Branca em Washington e na 
construção do edifício do Reichstag em Berlim. Em Brač, a pedalada será de Bol até a pitoresca cidade 
portuária de Pučišća. Passarão a noite nesta linda cidade.  
 
Dia 07 (Sábado): Ilha de Brač: Pučišća – Split - 23 km  
No último dia, a pedalada será ao longo da costa norte de Brač, de Pučišća a Supetar. Depois velejarão 
dando uma volta à cidade de Split, Patrimônio Mundial da UNESCO. Um passeio guiado pela cidade dará a 
chance de conhecer o antigo Palácio do Imperador Diocleciano. Um alegre jantar a bordo será a 
comemoração desta semana maravilhosa. 
 
Dia 08 (Domingo): Desembarque em Dubrovnik 
Após o café da manhã, desembarque até às 9h. 
 
INFORMAÇÕES GERAIS  
Alterações  
A empresa reserve-se no direito de fazer alterações no trajeto devido as condições meteorológicas e, ou, 
quando necessário por necessidades organizacionais.  
 
Requisitos  
Os percursos requerem um nível mínimo de condicionamento e familiaridade com a bicicleta. Variam de 25 
a 60 km por dia e em áreas montanhosas. A altimetria é de 200 a 500m. A grande maioria das estradas são 
asfaltadas e raramente frequentadas. O capacete é obrigatório. Traga o seu, haverá capacetes para alugar, 
porém em um número limitado (necessário fazer pedido). 
Você também pode optar em passar o dia no veleiro, navegando e tomando banho de sol.  
 
Alimentação  
O cozinheiro é membro da tripulação e preparará  uma ou duas deliciosas refeições, além do café da manhã. 
O serviço começará com nosso jantar de boas-vindas no primeiro dia e terminará com o café da manhã do 
dia do desembarque. 
 
Veleiro 
O veleiro de luxo HARMONIA possui 16 cabines luxuosas. Todas as cabines tem ar condicionado e 
banheiros. As refeições são servidas em um lindo salão um espaçoso deck para tomar sol enquanto veleja. 
 
Serviços incluídos:  
- 8 dias navegando em um veleiro com tripulação  
- 7 noites em cabines duplas com WC  
- 4 pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) e 3 meia pensão (café da manhã e almoço OU 
jantar) 
- roteiros guiados com a descrição do itinerário  
- mapa diário de todo o trajeto  
- lençol e toalha 



 

- city tour em Dubrovnik, Korcula e Split 
- guias em inglês 
 
Serviços adicionais:  
- Cabine no deck superior: 150 euros/pessoa  
- Cabine individual no deck superior: 700 euros  
- Cabine individual no deck inferior: 500 euros  
- Aluguel de bicicleta híbrida com alforge: 80 euros/semana  
- Aluguel de bicicleta elétrica com alforge: 180 euros/semana  
- Seguro contra roubo ou avarias para a bicicleta híbrida: 10 euros/semana; elétrica: 20 euros/ semana  
- Transfer entre aeroporto de Dubrovnik e porto em Split: 25 euros/pessoa;  
 
Serviços não incluídos:  
- Passagem aérea a Dubrovnik / Split 
- Refeições e bebidas fora do barco  
- Bebidas a bordo  
- taxas turísticas e taxa de água (servida a vontade): 50 euros  
- Gorjetas para guias e tripulação 
- Entradas a pontos turísticos 
 
Datas e preços: 
 

Datas 
 

Preço (por pessoa em cabine dupla) Sentido da viagem 

26.04. – 03.05.20 
 

1,290 euro (Harmonia) Split a Dubrovnik 

03.05. – 10.05.20 
 

1,390 euro (Harmonia) Dubrovnik a Split 

31.05. – 07.06.20 
 

1,590 euro (Harmonia) Dubrovnik a Split 

28.06. – 05.07.20 
 

1,590 euro (Harmonia) Dubrovnik a Split 

05.07. – 12.07.20 
 

1,490 euro (Harmonia) Split a Dubrovnik 

12.07. – 19.07.20 
 

1,490 euro (Harmonia) Dubrovnik a Split 

19.07. – 26.07.20 
 

1,490 euro (Harmonia) Split a Dubrovnik 

26. 07.– 02.08.20 1,490 euro (Harmonia) Dubrovnik a Split 
 

02.08.– 09.08.20 
 

1,490 euro (Harmonia) Split a Dubrovnik 

09.08.– 16.08.20 1,490 euro (Harmonia) 
 

Dubrovnik a Split 

16.08. – 23.08.20 
 

1,490 euro (Harmonia) Split a Dubrovnik 

04.10. – 11.10.20 
 

1,490 euro (Harmonia) Dubrovnik a Split 

 
Participantes 
Mínimo: 14  

Máximo: 36 

 

 

 


