Pedalando e Navegando
pelas ilhas da Croácia!

Alguns anos atrás comecei a fazer pequenas viagens de bicicleta pela Europa, com
família e também com amigos. Gostei muito. Além de encontrar muita gente legal pelo
caminho, ficou mais gostoso curtir cada paisagem, curtir cada pedacinho mais
vagarosamente. Às vezes chove! Sim! Faz parte! Por eu ter gostado tanto resolvi
oferecer essas viagens para vocês também! É lógico que cada um tem o seu jeito de
viajar! E também de pedalar! Então se você quiser pedalar de outro jeito, num país
diferente, ou um itinerário diferente, umas
pedaladas mais rápidas, ou também mais lentas,
sozinho ou em grupo, claro, é só falar! Temos
viagens individuais com saídas e datas
marcadas, outras que fazemos para pequenos
grupos e temos também aquelas para o seu
grupo que eu vou personalizar do seu jeito! Tudo
é feito por mim através da minha agência de
viagens na Alemanha, Siegerland Reisebüro,
Lufthansa City Center, já solidificada no mercado
alemão há quase 50 anos (www.lcc- siegen.de). E temos mais de 600 agências
parceiras da mesma marca LCC em várias partes do mundo. E a minha marca
representativa no Brasil é "Viajantes". Meu contato está aqui logo abaixo! Veja na
apresentação a seguir como a Croácia é maravilhosa! Vamos lá pedalar?! E navegar!
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Uma viagem dinâmica,
cheia de atividade,
pedalando de ilha em ilha!
E seu descanso ... num
veleiro nas águas azuis do
mar da Croácia...sua casa
durante essa semana.
E todo dia você pega a
sua bicicleta e vai
passear.
Serão férias inesquecíveis

Nessa viagem você verá
um pouco de tudo: tem
muita ilha para pedalar,
muita praia para curtir e
também os parques
nacionais, por exemplo o
Krka e o Kornati e o
parque natural Telascica.
E as cidades medievais
por onde vamos passar:
Sibenik, Zadar e Trogir.
Muita história, muita cultura
e muita beleza.

Essa viagem pode ocorrer
individualmente entre o
período de 22.04 a
21.10.2017, com saída
semanal, sempre aos
sábados, da cidade de
Trogir, litoral da Croácia.
Eu irei com um pequeno
grupo dia 02 de setembro.
Quem quiser, junte-se a
nós ou vejo
disponibilidade para você
em outra data que preferir.
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DIA 1: TROGIR
Chegada individual. Você chega de carro em
Trogir ou de avião no aeroporto de Split, que se
encontra cerca de 5 km do porto de Trogir. O
check-in no veleiro deve ser feito entre 14h e
14:30h. E as 15h …. será a partida!!! O primeiro
trajeto será até Rogoznica. Relaxe e desfrute da
paisagem e da agradável brisa do mar. E no final
da tarde, antes do jantar, que tal aproveitar o seu
tempo para checar sua bicicleta?
DIA 2: ILHA MURTER e PARQUE NATURAL TELASCICA - 23 km
Na parte da manhã, o veleiro nos leva a Vodice, e
ali já começa seu primeiro passeio de bicicleta. E
logo, logo, a segunda ilha: você atravessa a ponte
e chega à ilha de Murter. Chegando em Slanica,
no canto noroeste da ilha, o barco te espera para
fazer a travessia para Dugi Otok. Continuando
pedalando você vai passar pelo Parque Nacional
Kornati, um arquipélago de água cristalina, que é
conhecido pelo seu rico mundo subaquático.
Depois, o objetivo será chegar a baia de
Telascica. No parque natural da ilha encontra-se o
lago de sal Mir que ficou famoso pelo filme de Karl
May "The Treasure of Silver Lake". No final do dia, curta uma boa caminhada até as
impressionantes falésias.
DIA 3: ILHA DUGI OTOK & MOLAT - 38 km + 18 km de bicicleta
A partir do Parque Natural, você irá percorrer a
agradável ilha de Dugi Otok - uma ilha onde
carros quase não circulam - até a baía de Božava,
rodeada por bosques de pinheiros, agaves e
outros tantos.
A ilha dálmata central de Dugi Otok e a bela
estrada panorâmica é um destaque desse
programa, que certamente você não se
esquecerá tão facilmente.
De lá, o veleiro nos levará à ilha das flores, Molat,
que você poderá explorar rapidamente com
algumas pedaladas. E essa noite você vai passar
no porto super tranquilo dessa pequena ilha.
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Dia 04: UGLJAN, PAŠMAN e ZADAR - 20 a 40 Km de bicicleta
Durante o almoço nosso veleiro navega em

direção a Preko, na ilha Ugljan, e de lá seguirá
para Tkon, na Pasman Island. Você terá bastante
tempo para descobrir as duas ilhas, Pasman e
Ugljan, que são ligadas por uma ponte. Sempre
de bicicleta ao longo da costa leste, desfrutando
de uma bela vista para o mar e o continente do
lado oposto. Depois do seu tour pela ilha retorne
ao veleiro, que te aguarda em Preko.
Continuamos a navegar em direção a Zadar, uma
cidade linda, que foi, durante séculos, o centro político, cultural e espiritual da
Dalmácia. Seu guia irá levá-lo em um longo passeio pelas ruas da animada cidade
velha onde 3.000 anos de história moldaram a paisagem urbana.
DIA 5: BIOGRAD, VODICE e LAGO VRANER - 55 Km de bicicleta
O dia começa com uma passagem por Biograd,
seguido por um passeio de bicicleta ao redor do
lago Vrana e por fim, o balneário de Vodice. O
lago Vrana é o maior reservatório de água doce
na Dalmácia e é um ponto de parada para as
inúmeras aves migratórias. O barco vai te esperar
em Vodice para o almoço. À noite, navegamos um
pouco mais em direção às cachoeiras Krka, que
você vai poder explorar no dia seguinte,
juntamente com o seu guia.

DIA 6: KRKA PARQUE NACIONAL
Depois do café da manhã vamos explorar de
barco e depois também à pé, as únicas,
intocadas cachoeiras naturais no parque nacional
do Canyon de Krka. Posteriormente, o veleiro nos
levará a cidadezinha de Sibenik, na foz do rio
Krka, no Adriático. A cidade velha de Sibenik
merece uma visita. A Catedral de St. Jacob é
Património Mundial da UNESCO e é o mais belo
edifício sacral da costa do Adriático. No final da
tarde partimos para a bela ilha de coral chamada Zlarin.
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DIA 7: PRIMOSTEN - TROGIR - 45 km de bicicleta
Na parte da manhã você vai de barco para
Primošten, onde você começa o seu percurso de
bicicleta pelo interior, através de pequenas
aldeias, até Trogir. Esse trajeto te dá uma
excelente vista da cidade de Trogir e sua ilha
Čiovo. Na parte da tarde, um merecido passeio
pela cidade medieval de Trogir, patrimônio
mundial da UNESCO.
E essa será sua última noite a bordo do veleiro.
MAPA do itinerário
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Valores
em cabine dupla no deck inferior por pessoa .... a partir de 1190 €
em cabine dupla no over deck por pessoa
.... a partir de 1340 €
O valor da cabine depende também da data escolhida.
Para 02 de setembro o valor é 1290 €.
Disponibilidade sob consulta.
Para 02 de setembro em cabine superior o valor é 1440 €.
Disponibilidade sob consulta.
Aluguel de bicicleta 21 marchas ………………... 80 €
Aluguel de bicicleta elétrica ……………………160 €
Todo o pagamento é feito à agência Siegerland Reisebüro Lufthansa City Center,
na Alemanha, através da nossa marca no Brasil "Viajantes".
www.lcc-siegen.de
www.lcc-siegen.de/leisure/de/viajantes
O pagamento deverá ser efetuado preferencialmente através de cartão de crédito
ou de envio bancário ou pelos correios.
O recibo de pagamento será emitido imediatamente após o pagamento e enviado
por e-mail.
Serviços inclusos nesse valor:
8 dias de viagem em um veleiro, com tripulação
7 noites em cabine dupla com banheiro
(Cabine individual disponível a pedido)
4 x pensão completa
3 x meia pensão
Tours de bicicleta guiados e passeios segundo programa
Mapas detalhados dos passeios diários
Entrada para os parques nacionais
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Descrição do Veleiro
Ano de construção: 2011
Dimensões: 40 x 8,5 m
Numero de cabines: 16 cabines de hóspedes (36 camas no total)
Tamanho das cabines: 10 - 14 m²
Características especiais: 3 mastros, gerador silencioso e tranquilo,
Equipamento das cabines: ar condicionado, espelho, secador de cabelo
Banheiro: banheiro em azulejo com chuveiro, pia e vaso sanitário
Tamanho das camas:
•
•

Casal:
Camas separadas:

200 x 140 cm,
200 x 90 cm

O grande salão no convés coberto é equipado com área de estar confortável e até
mesmo um piano. No terraço você vai encontrar colchões e cadeiras. No convés
superior uma piscina de água quente. Na popa, a área da piscina, colchões de sol e
cadeiras de praia. No terraço, grandes mesas e cadeiras no espaço coberto no
convés.
Ponto de recarga para as bicicletas elétricas.
Serviço: limpeza das cabines diariamente.

Carla Giurizatto
Carla.Giurizatto@LCC-Siegen.de
Tel. Alemanha +49 171219898
Tel. Brasil
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