
 

 
 

MONTENEGRO 
 

A pérola do Mediterrâneo, única em muitos aspectos, está 

situada no sul do Adriático. Em nenhum outro lugar você pode 

encontrar, tanta riqueza natural, beleza, praias suaves, lagos 

claros, rios rápidos e belas montanhas em uma área tão 

compacta quanto em Montenegro. De manhã, você pode 

acordar ao longo da linda costa do Adriático, almoçar nas 

margens do Lago Skadar e desfrutar de uma caminhada 

noturna nas montanhas montenegrinas. Montenegro não pode 

deixá-lo indiferente. 
 

Dia 1. Chegada em Dubrovnik e traslado para base de saída 

Ao meio dia saímos de Dubrovnik para Montenegro em direção 

à cidade de Zabljak e ao Parque Nacional de Durmitor. Nossa 

viagem leva cerca de 4hs, então relaxe e aproveite a paisagem 

até a chegada em Zabljak 
 

Refeição: jantar 

Hotel: Hotel Soa - http://www.hotelsoa.com/me/ 
 

Dia 2: Passeio de bicicleta no parque nacional de Durmitor: 

Trsa - Zabljak 

Após o café da manhã iremos de carro para Trsa (ponto de 

partida do primeiro dia de ciclismo), passeando pelo parque 

nacional Durmitor para Zabljak. Vamos explor a região 

montanhosa do parque nacional em Zabljak, pedalando por 

florestas, lagos, vales montanhosos e pequenas aldeias de 

pastores locais. (43 km) 
 

Refeição: jantar 

Hotel: Hotel Soa 
 

Dia 3: Rafting no Rio Tara 

Saímos cedo, após o café da manhã, para um maravilhoso 

passeio de meio dia (15 km) no desfiladeiro do rio Tara 

(rafting), na fronteira entre a Bósnia-Herzegovina e 

Montenegro. 

 

Região: Montenegro 

Destino: Kotor/Durmitor Park 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: moderado/dificil 

Próxima saída de 30/05 a 05/06 

Preço por pessoa a em apartamento 

duplo US$ 3,450.00 

Suplemento Single: US$ 750,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 
 

Característica do programa: 
 

 
 

Sobre a região 

Montenegro é uma pequena e 

montanhosa república situada nos 

Balcãs, no Sudeste da Europa, fazendo 

fronteira com o Mar 

Adriático a Sudoeste, com a Albânia e 

o Kosovo a Sudeste, com a Bósnia-

Herzegovina e uma pequena península 

de terra da Croácia a Oeste, e com 

a Sérvia ao Norte. A sua capital é 

a cidade de Podgorica. Por muitos 

séculos, Montenegro foi um principado 

governado por uma sucessão de 

dinastias, ganhando o seu estatuto 

internacional como uma nação 

independente no Congresso de Berlim, 

mais tarde tornando-se um reino. 

Entre 1945 e 1991 e desde então 

até 2003 foi uma das repúblicas 

constituintes da República Socialista da 

Jugoslávia e da República Federal da 

Jugoslávia, respectivamente; desde então 

e até Junho de 2006, foi uma das duas 

repúblicas que integraram o Estado 

da Sérvia e Montenegro. Em 21 de 

Maio de 2006 realizou-se 

um referendo para determinar a vontade 

do povo de se tornar independente ou de 

manter a união com a Sérvia. Os 

resultados indicaram que 55.5% dos 

eleitores haviam escolhido 

a independência, poucos décimos acima 

dos 55% requeridos pelo referendo. 

Em 3 de Junho de 2006 o parlamento 

montenegrino declarou oficialmente a 

independência do novo país, mas só 

obteve aceitação da ONU dia 28 de 

Junho.  
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O canyon do rio Tara é o segundo mais profundo do mundo 

(depois do Grand Canyon nos EUA). O rafting representa uma 

descida em barcos de borracha especiais, projetados para 

enfrentar corredeiras, que podem acomodar 8 a 10 pessoas. Com 

guias especializados, será um passeio emocionante nas 

corredeiras espumantes do Tara, você não precisa ter 

experiência prévia ou treinamento físico especial, basta gostar 

de aventura! No final do rafting, almoçamos e seguimos em um 

trasnfer para o nosso próximo destino, a pequena cidade de 

Kolasin, localizada na região montanhosa dos rios Tara e 

Moraca, 
 

Refeição: café da manhã, almoço 

Hotel: Hotel Bianca http://www.biancaresort.com/about-bianca 
 

Dia 4: Ciclismo de Kolasin para capital Podgorica 

Hoje continuamos a pedalar, de Kolasin ao longo do rio Tara até 

a capital de Podgorica. Esta rota segue os cânions dos rios Tara 

e Moraca, atravessam florestas e regiões montanhosas de 

Montenegro.(70 km) 
 

Refeição: café da manhã 

Hotel: Hotel New Star http://www.hotel-newstar.com/index.php/en/ 
 

Dia 5: Podgorica - parque nacional Lovcen - Kotor 

Trasnfer pela manhã de Podgorica para Cetinje (antiga capital 

do Montenegro), uma rápida visita pela cidade e começamos a 

pedalar pelo parque nacional de Lovcen. Ponto de partida é um 

pequeno assentamento no parque nacional (Ivanova Korita) e 

seguimos para a aldeia de Njegusi (famosa por presuntos crus 

defumados de origem artesanal), e aqui paramos para almoço 

típico com as iguarias de Montenegro. Seguimos de bike, pela 

estrada até a costa, baía de Kotor que abriga a cidade medieval 

de do mesmo nome. (45km) 
 

Refeição: café da manhã, almoço 

Hotel: Porto Inn Hotel http://www.kotor-hotelportoin.com/index.php/en/ 
 

Dia 6: Kotor - Herceg Novi - fronteira da Croácia - Cavtat 

Pedalando pela maravilhosa de Kotor através de cidades 

históricas: Dobrota, Perast ... seguimos a estrada costeira para 

Herceg Novi até a fronteira com a Croácia. Cruzamos a 

fronteira e seguimos pela zona rural de Konavle (região mais 

meridional da Croácia). A partir desse ponto, um transfer nos 

levará até o nosso hotel em Cavtat. (48km) 
 

Refeição: café da manhã, jantar 

Hotel: Hotel Croacia 

https://www.adriaticluxuryhotels.com/hr/hotel-croatia-

dubrovnik-cavtat 
 

Dia 7 – Final do tour  

Transfer para o aeroporto de Dubrovnik para seguirmos para 

casa nos mais diversos destinos 
 

Refeição: café da manhã 

As paisagens selvagens de Montenegro, 

o mar azul e a rica herança cultural são 

as indulgências convincentes para 

receber turistas em um dos mais 

fascinantes países da Europa. O 

magnífico litoral de Montenegro tem 

sido mundialmente conhecido, atraindo 

estrelas de cinema e monarcas. A Baía 

de Kotor é incrivelmente uma das baías 

mais bonitas do mundo. Da vibrante e 

contemporânea Riviera Budva até 

Vipazar, contemplamos pitorescos e 

serenos castelos, fortalezas e aldeias de 

pescadores escondidas entre pomares e o 

mar. No seu interior, vastas montanhas 

com grandeza majestosa dão vistas 

panorâmicas incomparáveis em uma 

região, em grande parte desabitada e 

com densas florestas. O país vive um 

momento de renascimento, já que as 

memórias dos problemas do passado aos 

poucos vão desaparecendo, e a sua bela 

singularidade atrai turistas radiantes em 

desvendar a beleza natural da região. 

Vamos explorar o magnífico parque 

nacional de Durmitor, descendo até a 

majestosa baía de Kotor e de lá 

pedalamos até as fortalezas muradas da 

antiga cidade até Herceg Novi. 
 

O que está incluído 

 6 noites de hospedagem em Hotéis 4 e 

5 estrelas 

 Bicicletas próprias ao circuito, 

capacete, e garrafa de água 

 Guia especializado 

 Carro de apoio ao longo do percurso 

com frutas e snacks 

 Traslados desde a chegada até partida 
em Dubrovnick 

 2 jantares, 2 almoços, 6 cafés da 

manhã 
 

O que não está incluído 

 Aéreo até Dubrovnick (inn/out) 

 Gorjetas aos guias locais 

 Bebidas nas refeições 

 Seguro viagem (obrigatório) 

 Extras em hotéis (lavanderia, telefone, 

etc.) 
 

OBS: Roteiro sujeito à alterações a critério da 

organização. Condições adversas de tempo não 

não motivos para cancelamento. Hotéis sujeito 

a alteração devido a disponibilidade 
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