
REP. BÁLTICAS 37POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 4*/4*S 
Vilnius: Conti 4* - Riga: Mercure 4* - Tallin: Sokos Viru 4*S

Báltico
Dia 5º Riga/Sigulda/Tallin  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para o Parque Nacional do 
Vale de Gauja, uma das mais belas 
paisagens da Europa do Norte, com 
seus rios, arroios, frondosos bosques 
e misteriosas grutas. Visita do Par-
que de Gauja, fundado em 1973 
para proteger a excepcional beleza 
da região, conhecido como a Suíça 
letona, etc. Visita do Castelo de 
Turaida, construído em 1214, como 
residência do arcebispo de Riga, 
sobrevivente de numerosas guerras, 
incêndios e destruições. Saída para 
Tallin. Chegada e alojamento no 
hotel.  

Dia 6º Tallin  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Visita panorâmica a pé de Tallin, 
capital da Estônia onde destacamos o 
maravilhoso centro medieval, um dos 
melhor conservados da Europa, decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em 1997. Está construído ao 
redor da colina fortificada de Toom-
pea. Trata-se de uma das cidades 
europeias que melhor tem conserva-
dos os vestígios do século XIII e XV. 
Veremos a sede do Parlamento estô-
nio, o Castelo medieval de Toompea, 
a famosa farmácia do século XV, a 
igreja de São Nicolas e visitaremos o 
interior da Catedral de Tallin, que data 
de 1233. Pela tarde visita do Museu 
etnográfico ao ar livre “Rocha-ao-
Mar”, magnífica simulação de um 
povoado estônio, situado em um belo 
bosque junto à costa do Báltico. O 
museu ao ar livre inclui 72 edifícios, 
entre os quais destacam os caraterísti-
cos moinhos de água e de vento, que 
permite ao visitante descobrir a vida 
rural na Estônia durante os séculos 
XVIII e XIX. Alojamento no hotel.  

Dia 7º Tallin  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  
Dia livre no qual recomendamos rea-
lizar alguma excursão opcional a 
Kadriorg ou Helsinki.   

Dia 8º Tallin  
• Domingo • Café da manhã.  
Na hora indicada traslado (sem assis-
tência) ao aeroporto. Possibilidade de 
combinar este roteiro com o Tour 
Capitais da Rússia desde Tallin a São 
Petersburgo pela autoestrada (Con-
sultar suplemento).

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol.

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS)
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Cód. 06114LR

Grande Tour Báltico +  
Capitais da Rússia 

15D/14n desde 1.909 €
Dia 1º a 7º Grande Tour Báltico 

Dia 8º Tallin/São Petersburgo (traslado em bus lounge (06,00/13,25 h.)) 

Dias 9º a 14º Itinerário segundo versão escolhida: 

Cap. Rússia Tudo Incluído 5* (págs. 34 e 35) o  

Cap. Rússia “Básico” (pág. 36) 

Dia 15º Moscou - Saída

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS): Ver quadro de preços

Em quarto duplo desde .......................................................... 1.909

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas) desde

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em 
quartos standard com banheira e/ou ducha. 
- Regime alimentar: Pensão completa, (7cafés da manhã, 6 
almoços e 6 jantares).  
- Guias acompanhantes de língua espanhola durante todo o 
percurso. 
- Guias locais. 
- Entradas a: Palácio de Rundale, Dome de Riga, Castelo de 
Turaida, Dome de Tallinn; 
- Excursões: visita de Vilnius, Colina das Cruzes, o Palácio de 
Rundale, Riga, o Castelo de Turaida, Tallinn, Castelo insular de 
Trakai; Excursão pelo Bairro Art Nouveau e Jurmala; Museu 
Rocha ao Mar. 
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto, sem assistência.  
- Visitas incluídas: As indicadas no programa, algumas com guias 
locais de língua espanhola e outras com o guia acompanhante.  
- Transporte em ônibus com ar condicionado, segundo itinerário 
indicado.  
- Seguro de viagem.  

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.095€ 
1.260USD

desde

HOTÉIS 
4*/4*S

7 CAFÉS DA MANHÃ + 6 ALMOÇOS  +  
6 JANTARES + 13 VISITAS e GUIA 

ACOMPANHANTE DE LÍNGUA ESPANHOLA

Dia 1º Vilnius 
• Domingo. 
Chegada a Vilnsius, capital da Lituâ-
nia. Traslado (sem assistência) até o 
hotel. Alojamento às 20,00 horas, 
reunião com o guia, na recepção do 
hotel, para dar informação; se chegar 
em voos posteriores a essa hora, a 
reunião será as 08,30 horas da 
manhã seguinte. Alojamento. Jantar 
NÃO incluído. 

Dia 2º Vilnius/Trakai/Vilnius 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + 
jantar. 
Visita panorâmica a pé pelo centro 
histórico de Vilnius, cidade fundada 
em 1323. O centro histórico de Vil-
nius tem sido declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. 
Durante a visita poderemos admirar a 
Catedral barroca de São Casimiro, a 
Prefeitura, as casas históricas dos 
séculos XVI e XVII, a Porta do Aman-
hecer ou da Alvorada, com o belo 
ícone da Virgem Maria, lugar visitado 
por centenas de peregrinos cada dia, 
e a Universidade. Pela tarde saída 
para Trakai e visita do Castelo. Tra-
kai se encontra a uns 30 km de Vil-
nius, foi a capital da Lituânia durante 
a Idade Média e sede do Grande 
Ducado da Lituânia. Declarado Par-
que Nacional, pela beleza natural de 
seus lagos e bosques, como pela 
importância histórica do lugar. 
Regresso a Vilnius e alojamento. 

Dia 3º Vilnius/Siauliai/Rundale/ 
Riga 
• Terça-feira • Café da manhã • almoço + jantar.  
Saída até Siauliai, para visitar a mis-
teriosa “Colina das Cruzes”, centro 
de peregrinação cristã da área, aonde 
milhares de peregrinos depositam 
suas cruzes e rosários. Estima-se que 
o número de cruzes chega atualmen-
te a 50.000. Este lugar foi visitado 
pelo Papa João Paulo II em 1993. Ins-
crito na lista do Patrimônio da UNES-
CO. Continuamos até Rundale, para 

visitar o Palácio, construído em 
1740 por Bartolomeu Rastrelli, em 
um belíssimo estilo barroco de inspi-
ração italiana. O conjunto do Palácio 
está rodeado de belos jardins de esti-
lo francês. Continuação até Riga. 
Alojamento. 

Dia 4º Riga 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Visita a pé do centro histórico de 
Riga, antiga cidade hanseática em 
cujos edifícios descobriremos todos 
os estilos arquitetônicos: Barroco, 
Renascentista, Neoclássico, Império, 
etc.. Riga é a maior e mais cosmopo-
lita das três capitais bálticas. Situada 
nas margens do rio Daugava. Capital 
da Letônia e independente a partir de 
1991, a cidade tem recuperado seu 
antigo esplendor e por isso há sido 
declarada Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO. Durante a visita 
veremos o Castelo de Riga, a Cate-
dral Luterana (entrada incluída), a 
igreja de São Pedro e a porta Sueca 
construída em 1698, durante a 
época em que a cidade foi governa-
da pelos suecos. Pela tarde, visita do 
bairro Arte Nouveau, a maior cole-
ção de edifícios Arte Nouveau no 
mundo, com suas caraterísticas 
fachadas de linhas sinuosas e rica 
ornamentação. Sua construção 
começou no final do século XIX e 
inícios do XX. Em 1997, a UNESCO 
declarou Patrimônio da Humanidade 
a 475 Hectares do centro histórico de 
Riga e dos bairros que a circundam. 
Continuamos, com a visita de Jur-
mala, o mais importante e tradicional 
lugar de veraneio dos Países Bálticos, 
famoso por suas riquezas naturais, a 
suavidade de seu clima, e suas águas 
minerais, mas sua atração principal é 
sem dúvida a imensa praia de areia 
fina que se estende ao longo de 33 
km contornada por densos bosques 
de pinheiros. Regresso a Riga. Aloja-
mento no hotel.  

DATAS DE SAÍDA (DOMINGOS)
base quarto supl. quarto 

duplo indiv.

Maio 12, 19 e 26; Junho 2, 9, 16 e 23; 
Julho 7, 14, 21 e 28; Agosto 4, 11, 18 e 25; 1.095 332 
Setembro 1, 8, 15, 22 e 29; Outubro 6 e 13

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

Por voo Madri/Vilnius-Tallin/Madri (sem taxas, aproximado) desde.................. Consultar 
Taxas de aeroporto (neto e aproximado) desde ........................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30 

Consultar tarifas aereas especiais desde a Espanha

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)


