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A partir de 1225 €

Visitando:  Moscou / São Petersburgo / Helsinque / Tallinn /Riga / Vilnius

9 ou 16 Dias

Rússia e Belezas do Báltico: 
“Finlândia, Estônia, Letônia, e Lituânia” 
  com pré-extensão a Rússia

Dia 1º (Dom): Moscou 
Chegada à Moscou e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 2º (Seg): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou 
para apreciarmos os edifícios emblemáticos da 
cidade. Contemplaremos os exteriores do cele-
bre convento de Novodévitchi e seu lago, que 
inspiraram a Tchaikovske no “Lago dos Cisnes”. 
Almoço. Visita opcional do Metro de Moscou. 
Nos dias de hoje ainda é o principal meio de 
transporte da cidade e um dos principais do 
mundo. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jan-
tar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Ter): Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kre-
mlin. (Visita incluída no Pacote Plus P+). A palavra 
“Kreml” significa fortaleza em russo. Construído 
no século XII, sua forma atual foi concluída no 
século XV, é um magnífico reflexo das diferentes 
etapas da arte russa. Hoje em dia abriga todos 
os órgãos do governo, político e religioso. Visita-
remos o interior para admirar o “Sino Zarina”, o 
maior do mundo e o “Canhão de Zar”. Finaliza-
remos visitando a célebre “Praça das Catedrais” 
emolduradas pelas de São Miguel, a Ascensão 
e da Anunciação. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). Almoço opcional. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Visita opcional a Galeria de 
Treteakov. Incomparável pinacoteca, chamada 
assim em honra a seu fundador, o celebre nego-

ciante Pavel Treteakov. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). Jantar opcional (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qua): Moscou / São Petersburgo 
Café da manhã. Na hora prevista, traslado a 
estação de trem e saída em trem de alta velo-
cidade até São Petersburgo.  Chegada e acomo-
dação no hotel.

Dia 5º (Qui): São Petersburgo 
Café da manhã. Visita panorâmica de São Peter-
sburgo, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuaremos com a visita da 
Fortaleza de Pedro e Paulo, desde suas mural-
has, diariamente, uma bola de canhão marca as 
doze do meio dia. Almoço. Tarde livre. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P +). Acomodação no 
hotel. 

Dia 6º (Sex): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de reali-
zar um passeio opcional a Peterhof, visitando o 
Grande Palácio e seu parque e retornando desde 
Peterhof a São Petersburgo em hidrofólio. Al-
moço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Visita opcional ao Museu do Hermitage, 
situado no antigo Palácio de Inverno, o maior 
museu da Rússia, assim como um dos mais im-
portantes do mundo, contando com mais de 3 
milhões de obras de arte e antiga residência dos 
Czares. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jan-
tar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Sáb): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre para seguir aprovei-
tando esta cidade maravilhosa. Acomodação 
no hotel. 

Dia 8º (Dom): São Petersburgo / Hel-
sinque
Café da manhã. Na hora marcada saída em ôni-
bus até a fronteira com a Finlândia. Chegada a 
Helsinque. Acomodação no hotel. 

Tour Países Bálticos 9 dias 

Dia 1º (Dom): Helsinque / Tallin
Chegada, traslado e acomodação no hotel.

Dia 2/9º (Seg): Helsinque / Tallinn
Café da manhã. Traslado ao centro histórico para 
fazermos uma visita a pé e admirar a Mannerhei-
mintie, a praça do Senado onde encontra-se a 
estátua de Alexandre II e a catedral luterana. Al-
moço. Pela tarde, traslado ao porto para sair em 
ferre até Tallin. (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel em Tallin.

Dia 3/10º (Ter): Tallinn 
Café da manhã. Visita panorâmica de Tallinn, 
oficialmente fundada em 1219 por invasores 
dinamarqueses, após a independência, recupe-
rada em 1991, a cidade foi restaurada agora e 
é hoje em dia uma das mais belas capitais da 
Europa. Admiraremos o centro antigo medieval, 
dividido em três partes: Toompea, a “colina de 
la catedral”; a Cidade Velha e a Cidade Estônia. 

Visita da catedral que conserva entre seus muros 
os escudos de armas das principais famílias da 
comunidade báltica-alemã, que formaram a elite 
da cidade. Apreciaremos também a beleza im-
ponente da catedral ortodoxa e do imponente 
Castelo de Toompea, sede do Parlamento Estô-
nio. Tarde livre e acomodação no hotel. (Almoço, 
jantar e visita ao Museu Rocca al Mare incluídos 
no Pacote Plus P+). Possibilidade de visitar op-
cionalmente o Museu Etnográfico ao ar livre 
“Rocca-al-Mare”. Recreação magnífica de uma 
típica aldeia da Estônia, situada em um belo 
bosque junto a costa do Báltico. 

Dia 4/11º (Qua): Tallinn
Café da manhã e acomodação. Dia livre na ci-
dade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Dia 5/12º (Qui): Tallinn / Parnu / Gutma-
nis / Turaida / Sigulda / Riga (380 km) 
Café da manhã. Saída até Parou, onde realiza-
remos um breve passeio. Localizada a 130km ao 
sul de Tallinn, as margens do mar Báltico, é con-
hecida como “capital do verão” da Estônia pela 
grande animação que reina na cidade durante 
o verão. Saída em direção ao Parque Nacional 
do vale de Gauja, uma das mais belas paisagens 
da Europa do Norte, com seus rios e córregos, 
suaves colinas, frondosos bosques e misteriosas 
grutas. Visita de Sigulda preciosa cidade situada 
no centro do vale. Na outra margem do rio Gauja 
encontra-se a vila de Turaida. Visita do Castelo 
de Turaida construído em 1214, sobrevivente 
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187Países Nórdicos, Bálticos e Rússia

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria  23 Junho Demais Saídas Sup. Apto Individual  

Tour 09 Dias:
Helsinque/Vilnius

Iti NR406
Categ. Única 1225 580

Tour 16 Dias:
Mosou/Vilnius

Iti NR407
Categ. Única 2595 2475 1275

€

de numerosas guerras, incêndios e destruições. 
Também visitaremos a igreja de madeira de Vi-
dzeme e o cemitério de Livon, onde encontra-se 
a tumba de Maija, a “Rosa de Turaida”, figura 
lendária. Visita das grutas de Gutmanis onde 
tem origem as mais celebres lendas da Livones. 
Almoço. Saída até Riga. Acomodação no hotel. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 6/13º (Qui): Riga 
Café da manhã. Visita do Mercado Central de 
Riga, o maior mercado dos Países Bálticos e um 
dos maiores da Europa situado em pleno centro 
de Riga. Na continuação faremos a visita panorâ-
mica de Riga, fundada pelo a arcebispo de Bre-
men em 1201. Capital da Lituânia independente 
a partir de 1991, a cidade recuperou sua antiga 
glória. Realizaremos um passeio panorâmico a 
pé no centro histórico. Admiraremos os magnífi-
cos edifícios dos ricos comerciantes hanseáticos, 
assim como o Castelo de Riga, atual sede da 
Presidência da República, o antigo Convento e o 
Hospital do Espírito Santo, a catedral católica de 
São Jacob e visitaremos a Catedral de Riga, con-
hecida como o Domo, é a maior dos Países Bálti-
cos. Celebre por seu espetacular órgão, o maior 
da Europa com: quatro teclados e mais de 6.700 
tubos. A igreja de San Pedro bela construção 
gótica construída em 1209. Depois do terrível 
que ocorreu após os bombardeios da II Guerra 
Mundial, a igreja foi cuidadosamente restaurada. 
Tarde livre e acomodação no hotel. (Almoço, jan-
tar e visita opcional incluídos no Pacote Plus P+). 
Visita opcional ao bairro de Art Nouveau onde 
encontra-se a maior concentração de edifícios 
Art Nouveau do mundo, com suas caracterís-
ticas fachadas apresenta linhas sinuosas e rica 
ornamentação.

Pré-Extensão Rússia - Tour Completo de 16 dias
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas segundo programa. (Traslados em dias diferentes 

ao tour tem suplemento). 
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário em apartamentos duplos. 
• 2 almoços na Rússia, 3 almoços no Báltico  (sem bebidas) indicados no itinerário. 
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o número de participantes. 
• Bilhete em trem rápido Sapsan (classe turista) de Moscou à São Petersburgo. 
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário. 
• Visitas panorâmicas das cidades com guia local falando espanhol. 
• Áudio individual nas visitas. 
• Seguro de assistência Mapaplus

Tour de países Bálticos  9 Dias
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário em apartamentos duplos. 
• 3 almoços em restaurantes (sem bebidas). 
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o número de participantes. 
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário. 
• Visitas e entradas indicadas no itinerário com guia em espanhol.
• Passagem de barco Helsinque / Tallin
• Seguro de assistência Mapaplus
Não inclui
• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos locais indicados), bebidas e gorjetas.

O Tour IncluiSI

REFEIÇÕES
• 3 almoços em restaurante.
• 7 jantares nos hotéis (sem bebidas) 

 
 

EXTRAS
• Visita ao Museu Rocca al Mare com entrada 

desde Tallinn. 
• Visita ao Bairro Art Nouveau em Riga
• Visita a Trakai com entrada ao castelo

9 DIAS: TALLINN / VILNIUS:  350 €  INCLUI 10 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

Pacote Plus

16 DIAS: TOUR COM PRÉ-EXTENSAO RÚSSIA MOSCOU / VILNIUS:
945 € INCLUI 16 REFEIÇÕES E 10 EXTRAS

REFEIÇÕES
• 1 almoço em São Petersburgo. 
• 2 jantares em São Petersburgo. 
• 1 almoço em Moscou. 
• 2 jantares em Moscou. 
• 1 almoço em Tallin.
• 1 almoço em Riga.
• 1 almoço em Vilnius.
• 7 jantares nos Países Bálticos.s

EXTRAS
• Visita ao Museu de Hermitage com entrada. 
• Visita a Catedral de São Nicolau dos Marin-

heiros. 
• Excursão ao palácio e jardins de Pavlovske. 
• Excursão aos jardins e exteriores do palácio 

de Pushkin. 
• Visita ao Metrô de Moscou com ticket. 
• Visita ao Kremlin e catedrais com entradas. 
• Visita a Galeria Treteakov com entrada.
• Visita ao Museu Rocca al Mare com entrada 

desde Tallinn. 
• Visita ao Bairro Art Nouveau em Riga
• Visita a Trakai com entrada ao castelo

Cidade Cat. Primera

Moscou Radisson Slaveanskaea / Novotel Centre / Holidae Inn / Azimut

São Petersburgo Park Inn be Radisson Nevske / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendenske / Sokos

Helsinque Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4* 

Tallinn Sokos Viru / Meriton Grand & Spa /Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia /Pk Ilmarine / Europa

Riga Islande / Maritim Park / Albert

Vilnius Best Western / Crowne Plaza 

Hotéis previstos ou similares

Dia 7/14º (Sex): Riga / Rundale / Colina 
Das Cruzes / Vilnius (386 km)
Café da manhã no hotel. Saída até Rundale. Al-
moço. Visita do Palácio de Rundale construído 
em 1740 pelo Duque da Curlandia. Destaca-se 
o Salão Dourado, o Salão Branco e a Grande 
Galeria, assim como os aposentos privados dos 
Duques. Saída até Siauliai. Parada na “Colina das 
Cruzes” em Siauliai onde os peregrinos deposi-
tam suas cruzes e rosários desde o século XIV. 
Saída até Vilnius. Acomodação no hotel. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+).

Dia 8/15º (Sáb): Vilnius 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade mo-
derna, e tour a pé do centro histórico. As cúpu-
las bulbosas ortodoxas se alternam na paisagem 
urbana com altas setas e colunatas de igrejas 
católicas e protestantes. Em nosso passeio pelo 
magnífico centro histórico, contemplaremos a 
Catedral de Vilnius com sua imponente estampa 
neoclássica, a igreja de São Pedro e São Paulo, 
a igreja de Santa Ana e a de São Nicolás, a mais 
antiga da Lituânia. Tarde livre e acomodação no 
hotel. (Almoço, jantar e visita a Trakai incluídos 
no Pacote Plus P+). Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Trakai, situado a poucos qui-
lômetros de Vilnius, declarada parque nacional, 
tanto por belezas naturais de seus lagos e bos-
ques, como pela importância histórica do lugar, 
sede do Grande Ducado da Lituânia e capital do 
país durante a Idade Média. O imponente Cas-
telo é uma magnífica construção situada em uma 
pequena ilha no centro de um lago idílico. 

Dia 9/16º (Dom): Vilnius
Café da manhã. Traslado de saída até o aero-
porto. Fim da viagem e dos nossos serviços.
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