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A partir de 1.995 €

+
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Visitando:  Varsóvia / Torun / Poznan / Wroclaw / Cracóvia / Varsóvia / Vilnius / Colina das Cruzes / Rundale / Riga / 
Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallin

16 Dias

Polônia e Países Bálticos

Dia 1º (Dom): Varsóvia
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 2º (Seg): Varsóvia: Visita Guiada e 
passeio pelo Parque Lazienki
Depois do café da manhã, visita de Varsóvia. Um 
ambiente especial reina no centro antigo (Stare 
Miasto), completamente reconstruído depois da 
guerra e reconhecido como Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO. As ruas estão cercadas 
por edifícios dos séculos XV e XVIII e rodeadas 
por muralhas com fossas e barbacãs. A Praça do 
Mercado é de grande beleza. As construções 
que rodeiam as ruas formam a Via Real são em 
sua maior parte edifícios históricos. Visita por 
dentro Palácio Real, que ao longo de sua his-
tória tem sido constantemente remodelados e 
ampliados. Foi a residência dos reis polacos e 
depois da Dieta, o parlamento polaco, as nu-
merosas salas e o gabinete de mármore são um 
testemunho do extremo refinamento da época. 
Continuação ao parque Lazienki. Almoço du-
rante a excursão. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 3º (Ter): Varsóvia / Torun / Poznan (430 km) 
Café da manhã e saída até Torun. Visita guiada 
desta cidade situada às margens do rio Vístula. 
Torun é um povoado natal de Nicolás Copérnico 
e incluído na lista de cidades Patrimônio da 
Humanidade da UNESCO desde 1997. A com-
posição da Praça Maior e as ruas que seguem 
sendo as mesmas a mais de 700 anos. Almoço e 
continuação até Poznan. Restante da tarde livre 
na cidade. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qua): Poznan / Wroclaw, a «Ve-
neza Polaca». (174 km) 
Café da manhã e visita guiada de Poznan com 

guia local. Admirarmos a Catedral de Ostrów 
Tumski (entradas incluídas), a Igreja de San Esta-
nislau e de Santa Magdalena e a velha Praça do 
Mercado, e a impressionante prefeitura que pre-
side elegantemente a Praça Principal. Almoço. 
Saída até Wroclaw, a “Veneza polaca”. Resto do 
dia livre. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Qui): Wroclaw / Cracóvia (289 km)
Café da manhã e visita guiada de Wroclaw, bela 
cidade onde mais de 100 pontes e passarelas 
atravessam o Oder e suas ramificações. No cen-
tro da Gran Plaza (Rynek) está a prefeitura gó-
tica (Ratusz), um dos mais grandes da Europa, 
autêntica pela arquitetura profana de Silesia 
com seus pináculos e seu relógio astronômico. 
Veremos também a catedral gótica (entrada 
NÃO incluída), assim como a Universidade (vi-
sita por fora), pela qual passaram numerosos 
prêmios Nobel. Almoço. Continuação a Cracó-
via. Chegada a Cracóvia, visita do bairro judio. 
Jantar e acomodação no hotel. *Opcional (com 
suplemento). Jantar judaico acompanhado de 
música típica. 

Dia 6º (Sex): Cracóvia 
Café da manhã e dia dedicado a visita de Cra-
cóvia. Reconhecida como Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO, é uma das mais belas 
cidades do mundo. Visita do centro com a Praça 
do Mercado e da fortaleza de Wawel. A antiga 
residência dos reis polacos, Castelo Florentino 
e catedral gótica. Almoço em curso da visita. 
Resto da tarde livre para compras, passear ou 
para realizar visita opcional (com suplemento) 
até as minas de sal gemas. Reconhecidos como 
Património Mundial pela UNESCO e explora-
dos desde o século XIII, foram tão valiosos que 
foram fortificados no século 14. Os maravilhosos 

quartos, dependências, capelas e estátuas da 
Idade Média reúnem-se por 120 quilômetros de 
galerias escavadas a 9 níveis que atingem 137 
metros de profundidade. Jantar e acomodação 
na Cracóvia. 

Dia 7º (Sáb): Cracóvia / Varsóvia (294 km) 
Café da manhã e manhã livre em Cracóvia. Visita 
opcional (com suplemento) de Auschwitz (campo 
de concentração), sujeito à disponibilidade. Al-
moço e partida para Varsóvia. Jantar e acomo-
dação no hotel. 

Dia 8º (Dom): Varsóvia 
Café da manhã no hotel. Dia livre para passear 
pela cidade. Acomodação no hotel. 

Dia 9º (Seg): Varsóvia / Vilnius (463 km)
Café da manhã no hotel e em horário apropriado 
traslado para o aeroporto de Varsóvia para partir 
em voo até Vilnius (vôo não incluído). Chegada 
em Vilnius e traslado ao hotel. (Jantar incluído no 
pacote Plus P +). Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Ter): Vilnius 
Café da manhã no hotel. Passeio panorâmico 
pela cidade moderna e passeio a pé pelo cen-
tro histórico. As cúpulas ortodoxas bulbosas 
alternam na paisagem urbana com as altas 
flechas e colunatas das igrejas católicas e pro-
testantes. Em nossa caminhada pelo magnífico 
centro histórico, veremos a Catedral de Vilnius 
com a sua imensa foto neoclássica, a igreja de 
San Pedro e San Pablo, a Igreja de Santa Ana e a 
Igreja de San Nicolás, a mais antiga da Lituânia. 
Tarde livre. Possibilidade de uma excursão op-
cional a Trakai, localizada a poucos quilômetros 
de Vilnius, foi declarado parque nacional, tanto 
pela beleza natural de seus lagos e florestas, 

quanto pela importância histórica do lugar, sede 
do Grão-Ducado da Lituânia e capital do país 
durante a Idade Média. O castelo imponente 
é uma construção magnífica localizada em uma 
pequena ilha no centro de um lago idílico. (Al-
moço, jantar e visita a Trakai incluídos no Pacote 
Plus P +). Acomodação no hotel. 

Dia 11º (Qua): Vilnius / Colina das Cru-
zes / Rundale / Riga (386 km) 
Café da manhã. Saída em direção a Siauliai. Pa-
rada na “Colina das Cruzes” onde os peregrinos 
vêm depositar suas cruzes e rosários a partir do 
século XIV. Continuação da viagem até Rundale. 
Almoço. Visita do Palácio Rundale construído em 
1740 em nome do Duque de Courland. O Salão 
Dourado, o Quarto Branco e a Galeria Grand, 
destacam-se, bem como os quartos privados dos 
Duques. Saída até Riga. Chegada e acomodação 
no hotel. (Jantar incluído no Pacote P +). 

Dia 12º (Qui): Riga 
Café da manhã no hotel. Visita a Riga Mercado 
Central, o maior mercado do Báltico e um dos 
maiores da Europa, localizado no coração de 
Riga. Em seguida, faremos a visita panorâmica 
de Riga, fundada pelo arcebispo de Bremen em 
1201. Capital da Lituânia independente desde 
1991, a cidade recuperou o seu antigo esplendor. 
Vamos fazer um passeio panorâmico a pé pelo 
centro histórico. Admire os magníficos edifícios 
dos ricos comerciantes hanseático, bem como 
o Castelo de Riga, sede atual da Presidência 
da República, o antigo Convento e Hospital do 
Espírito Santo, a Catedral Católica de São Jacó 
e visite a Catedral de Riga conhecida como a 
Domo é o maior dos países bálticos. É famosa 
por seu órgão espetacular, o maior da Europa 
com: quatro teclados e 6.700 tubos. A Igreja de 

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 14.

• Todos os traslados necessários. 
• Acomodação e café da manhã nos hotéis e categoria primeira. 
• Um total de 6 almoços e 6 jantares na Polônia. 2 almoços nos Países Bálticos (sem bebidas). 
• Transporte em ônibus de turismo e acompanhamento de guia durante todo o itinerário. (ônibus e 

guia diferentes na Polônia e Países Bálticos). 
• Visitas previstas no itinerário. 
• Entradas e outros serviços descritos conforme itinerário. 
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
Não Inclui
• Taxas de estadia.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Primeira e Turista

Varsóvia Golden Tulip / Mercure / Radisson Sobieski / Double Tree by Hilton (4*)

Poznan Novotel Centrum / Ilonn / NH Poznan / Puro Poznan (4*)

Wroclaw HP Park Plaza / Haston City / Best Western Q Hotel / Invite (4*)

Cracóvia Swing / Novotel City West / Golden Tulip Kazimierz / BW Premier (4*)

Vilnius Best Western / Crowne Plaza (4*)

Riga Islande / Martim Park / Albert (4*)

Tallin Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia (4*) / PK Ilmarine / Europa

Hotéis previstos ou similares

NOTAS IMPORTANTES
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas). 
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa. 
• Vôo Varsóvia / Vilnius não está incluído no dia 09 do programa (segunda-feira)

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categ. Temporada única
Supl. Visita opcional a Helsinki, 

por pessoa em EUROS 
Sup. Apartamen-

to Individual  

Tour 16 Dias:
Varsóvia / Tallin

Iti CE336
Categ. Única 1.995 250 950

€

Vilnius

San Pedro belo edifício gótico construído em 
1209. Após o terrível incêndio que ocorreu após 
os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, a 
igreja foi cuidadosamente restaurada. Tarde livre. 
(Almoço, jantar e visita opcional ao bairro Art 
Nouveau incluído no pacote Plus P +) Visita op-
cional ao bairro Art Nouveau onde se encontra a 
maior concentração de edifícios Art Nouveau no 
mundo, com suas características fachadas de lin-
has sinuosas e ornamentação rica. Acomodação 
no hotel. 

Dia 13º (Sex): Riga / Sigulda / Turaida / 
Gutmanis / Parnu / Tallin (380 km) 
Café da manhã no hotel. Saída em direção ao 
Parque Nacional do Vale do Gauja, um dos lu-
gares mais bonitos do norte da Europa, com 
seus rios e riachos, colinas suaves, florestas exu-
berantes e cavernas misteriosas. Visite a cidade 
bonita de Sigulda, localizada no centro do vale. 
Do outro lado do rio Gauja está a pequena al-
deia de Turaida. Visita do Castelo de Turaida, 
construído em 1214, sobrevivente de numero-
sas guerras, incêndios e destruições. Também 
visitaremos a igreja de madeira de Vidzeme e o 
cemitério Livon, onde fica o túmulo de Maija, a 
“Rosa de Turaida”, uma lenda. Visita das grutas 
de Gutmanis onde se originam as lendas mais 
famosas da história da Livones. Almoço. Conti-
nuação da viagem até Parnu, onde faremos uma 
curta caminhada. Localizado a 130 km ao sul de 
Tallinn, nas margens do Mar Báltico, é conhecido 
como a “capital do verão” da Estônia por causa 
da grande animação que reina na cidade durante 
o período de verão. Chegada em Tallinn e aco-
modação no hotel. (Jantar incluído no Pacote 
Plus P +). 

Dia 14º (Sáb): Tallin 
Café da manhã no hotel. Saída para um passeio 
panorâmico de Tallinn, fundado oficialmente em 
1219 por invasores dinamarqueses, após a inde-
pendência, recuperado em 1991, a cidade foi 
restaurada e é hoje uma das mais belas capitais 
europeias. Admire a cidade velha medieval, divi-
dida em três partes: Toompea, ou o “Monte da 
Catedral”; a Cidade Velha e a Cidade Estónia. Vi-
sita da Catedral que conserva em seus muros os 
brasões das principais famílias da comunidade 
báltico-alemã, que constituíam a elite da cidade. 
Também apreciaremos a impressionante beleza 
da Catedral Ortodoxa e o imponente Castelo de 
Toompea, sede do Parlamento Estoniano. Tarde 
livre. Possibilidade de visitar opcionalmente o 
Museu Etnográfico Exterior “Rocca-al-Mare”. 
Magnífica recreação de uma típica vila estónia, 
localizada em uma bela floresta ao lado da costa 
do Báltico. (Almoço, jantar e visita ao Museu 
Rocca al Mare incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 15º (Dom): Tallin
Café da manhã. Dia livre na cidade. Possibilidade 
de participar de uma excursão opcional para He-
lsínquia em Ferry. (Jantar em Tallin incluído no 
Pacote Plus P +). Acomodação no hotel. 

Dia 16º (Seg): Tallin 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
privativo ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

Obs.: Os apartamentos deverão ser desocupa-
dos até às 10hs.

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 3 almoços em restaurantes e 7 jantares nos 

hotéis. (sem bebidas) 

EXTRAS
• Visita a Trakai com entrada ao Castelo. 
• Visita ao Bairro Art Noveau em Riga. 
• Visita ao Museu Rocca al Mare com entrada 

desde Tallin

16 DIAS: VARSÓVIA / TALLIN: 350 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS
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*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais


