Rundale

Rússia e Belezas do Báltico

A partir de 925€

“Finlândia, Estônia, Letônia, e Lituânia”
com pré-extensão a Rússia

+

4

5-3

7, 10 ou 16 Dias
Visitando: Moscou / São Petersburgo / Helsinque / Tallim /Riga / Vilnius

Saídas 2020

Saídas 2020

Saídas 2020

A MOSCOU: DOMINGOS (TOUR 16 DIAS)

A HELSINQUE: SÁBADOS (TOUR 10 DIAS)

A MOSCOU: DOMINGOS (TOUR 7 DIAS)

2020

2020

2020

Junho
Julho

21
05, 19

Agosto

02, 16, 30

Dia 1º (Dom): Moscou
Chegada à Moscou e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Qui): Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou,
onde podemos contemplar os edifícios mais emblemáticos da cidade. Visita na parte de fora do
Mosteiro Novodévichi, localizado à beira de um
pequeno lago que inspirou Tchaikovsky em sua
composição do “Lago dos Cisnes”. Pequena degustação de vodca. Almoço. Visita opcional do
metrô de Moscou. (Visita incluída no pacote Plus
P+). Ainda hoje é o principal meio de transporte
da cidade e um dos principais do mundo, passeio guiado pelo centro histórico, área da Praça
Vermelha. Jantar opcional (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel
Dia 3º (Ter): Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin com suas catedrais . (Visita incluída no Pacote Plus P+). A palavra “Kreml” significa fortaleza
em russo e é declaro Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Almoço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). A Tarde visita opcional da catedral do Cristo Redentor e um pequeno
passeio guiado no bairro “Outubro Vermelho” e
pelo bairro de Zamoskvorechee. (Visita incluída
no Pacote Plus P+). Continuação a Galeria de
Treteakov. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Incomparável pinacoteca, chamada assim em honra
a seu fundador, o celebre negociante Pavel Treteakov. Jantar opcional (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel

168

Junho
Julho

27
11, 25

Dia 4º (Qua): Moscou / São Petersburgo
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional (Visita
incluída no Pacote Plus P+) a Serguiev Posad, ao
“Vaticano Russo” e ao Mosteiro. Almoço opcional (Almoço incluído no pacote Plus P+). Visita
de Izmailovo e seu famoso mercado, visite do
Monumento dos Conquistadores do Espaço.
Visita ao Centro de Exposições VDNKH para admirar as características da arquitetura soviética
traslado a estação de trem e saída em trem de
alta velocidade até São Petersburgo. Chegada
Jantar de São Petersburgo (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel
Dia 5º (Qui): São Petersburgo
Café da manhã. Visita panorâmica de São Petersburgo, declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Continuaremos com a visita da
Fortaleza de Pedro e Paulo, desde suas muralhas, 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. Almoço opcional(Almoço incluído no pacote Plus P+). Possibilidade de Visitar opcionalmente ao Museu do
Hermitage, situado no antigo Palácio de Inverno, o maior museu da Rússia, assim como
um dos mais importantes do mundo, contando
com mais de 3 milhões de obras de arte e antiga residência dos Czares. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). Jantar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel
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Agosto
08, 22
Setembro 05

Junho
Julho

Dia 7º (Sáb): São Petersburgo / Helsinque
Café da manhã. Na hora marcada saída em ônibus até a fronteira com a Finlândia. Chegada a
Helsinque. Acomodação no hotel.
Tour Países Bálticos 10 dias
Dia 1º (Sáb): Helsinque
Chegada à Helsinque. Traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º/8º (Dom): Helsinque / Tallim
Café da manhã. Traslado ao centro histórico para
fazermos uma visita a pé e admirar a Mannerheimintie, a praça do Senado onde encontra-se a
estátua de Alexandre II e a catedral luterana. Almoço. Pela tarde, traslado ao porto para sair em
ferry até Tallim. (Jantar incluído no Pacote Plus
P+). Acomodação no hotel em Tallim.
Dia 3º/9º (Seg): Tallim
Café da manhã. Tempo livre . Acomodação no
hotel.
Dia 4º/10º (Ter): Tallim
Café da manhã. Visita panorâmica de Tallimn, oficialmente fundada em 1219 por invasores dinamarqueses, após a independência, recuperada
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 da 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.

21, 28
05, 12, 19, 26

Agosto

02, 09, 16, 23, 30

Apreciaremos também a beleza imponente da
catedral ortodoxa e do imponente Castelo de
Toompea, sede do Parlamento Estônio. Tarde
livre e acomodação no hotel. (Almoço, jantar
e visita ao Museu Rocca al Mare incluídos no
Pacote Plus P+). Possibilidade de visitar opcionalmente 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 5º/11º (Qua): Tallim
Café da manhã e acomodação. Dia livre para ir
descobrindo esta bela cidade. Acomodação no
hotel.
Dia 6º/12º (Qui): Tallim / Parnu / Gutmanis / Turaida / Sigulda / Riga (380 km)
Café da manhã. Saída até Parou, onde realizaremos um breve passeio. Localizada a 130km ao
sul de Tallimn, as margens do mar Báltico, é conhecida 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
de numerosas guerras, incêndios e destruições.
Também visitaremos a igreja de madeira de Vidzeme 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.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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Almoço. Saída até Riga. Acomodação no hotel.
(Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Dia 7º/13º (Sex): Riga
Café da manhã. Visita ao Mercado Central de
Riga, o maior mercado dos Países Bálticos e um
dos maiores da Europa localizado no coração de
Riga. Em seguida, faremos o passeio panorâmico
de Riga, fundado pelo Arcebispo de Bremen em
1201. Capital da Letónia Independente desde
1991, a cidade recuperou o seu antigo esplendor. Faremos um passeio panorâmico pelo
centro histórico. Vamos admirar os magníficos
edifícios dos ricos comerciantes hanseáticos,
bem como o Castelo de Riga, atual sede da
Presidência da República, o antigo Convento e
Hospital do Espírito Santo, a Catedral Católica
de São Tiago e visitaremos a Catedral de Riga
conhecido como A Cúpula é o maior dos países
bálticos. Continuamos com a visita da Igreja de
São Pedro bela construção gótica construída em
1209. Terminaremos com a visita ao bairro do Art
Nouveau com suas fachadas características de
linhas sinuosas e ornamentação rica. Tarde livre.
(Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel
Dia 8º/14º (Sáb): Riga / Rundale / Colina
Das Cruzes / Vilnius (386 km)
Café da manhã no hotel. Saída até Rundale. Almoço. 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 depositam suas cruzes e rosários desde o século XIV.
Saída até Vilnius. Acomodação no hotel. (Jantar
incluído no Pacote Plus P+).
Dia 9º/15º (Dom): Vilnius
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade
moderna, e tour a pé do centro histórico. As
cúpulas 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 quilômetros de Vilnius, declarada parque nacional, tanto por belezas naturais de seus lagos e bosques, como pela
importância histórica do lugar, sede do Grande
Ducado da Lituânia e capital do país durante a
Idade Média. O imponente Castelo é uma magnífica construção situada em uma pequena ilha
no centro de um lago idílico.
Dia 10º/16º (Seg): Vilnius
Café da manhã. Traslado de saída até o aeroporto. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Primeira

Moscou

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

São Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendensky / Sokos

Helsinque

Scandic Hakaniemi // Scandic Grand Marina

Tallim

Tallimk City Hotel / Tallimk Conference & SPA Hotel / Hestia Hotel Ilmarine

Riga

Riga Islande Hotel / Bellevue Park Hotel Riga

Vilnius

Best Western Vilnius / Crowne Plaza / Conti Hotel Vilnius

FINLÂNDIA

Helsinque
1

3

São Petersburgo

4 Tallim
ESTÔNIA
RÚSSIA

Riga 2

3 Moscou

LETÔNIA

LITUÂNIA

2
Vilnius

SI

O Tour Inclui

Tour de Rússia 7 dias
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em dias diferentes ao tour existe suplemento)
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário em apartamentos duplos.
• 2 Almoço na Rússia.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o número de participantes.
• Trem de alta velocidade Sapsan classe econômica de Moscou a S. Petersburgo
• Guia idioma espanhol durante todo o itinerário.
• Visitas e entradas indicadas no itinerário com guia idioma espanhol.
• Seguro de assistência Mapaplus
Tour de países Bálticos 10 Dias
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário em apartamentos duplos.
• 2 almoços no Bálticos 1 almoço em Helsinque (sem bebidas) indicados no itinerário.
• 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 / Tallim
• Seguro de assistência Mapaplus
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, 2 almoços no Báltico 1 almoço em Helsinque (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
O Tour não inclui
• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos locais indicados), bebidas e gorjetas.
Pacote Plus
7 DIAS: TOUR MOSCOU / S. PETERSBURGO
505 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

COMIDAS

• 2 almoço em Moscou
• 2 Jantar em Moscou
• 1 Almoço em S. Petersburgo
• 3 Jantares em S. Petersburgo (1 deles será
estilo piquenique)

EXTRAS

• Visita ao Museu de Hermitage com entrada
• Visita ao metro de Moscou com ticket.
• Visita a Kremlin e catedrais com entradas.
• Visita a galeria Tretyakov com entrada.
• Excursão a Serguiev Posad

10 DIAS: TALLIM / VILNIUS: 400 €
INCLUI 09 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

REFEIÇÕES

EXTRAS

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

• Visita ao Museu Rocca al Mare com entrada
desde Tallimn.
• Visita a Trakai com entrada ao castelo

16 DIAS: TOUR COM PRÉ-EXTENSAO RÚSSIA MOSCOU / VILNIUS: 940 €
INCLUI 15 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

REFEIÇÕES

EXTRAS

• 1 almoço em São Petersburgo.
• 2 jantares em São Petersburgo.
• 1 almoço em Moscou.
• 2 jantares em Moscou.
• 1 almoço em Tallim.
• 1 almoço em Riga.
• 1 almoço em Vilnius.
• 6 jantares nos Países Bálticos.

• Visita ao Museu de Hermitage com entrada.
• 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 Tallimn.
• Visita a Trakai com entrada ao Castelo

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour
Tour 7 dias: Moscou/
Vilnius
Iti NR418
Tour 10 Dias:
Helsinque/Vilvnius
Iti NR406
Tour 16 Dias:
Moscou/Vilnius
Iti NR407

Categoria

21 Junho

Resto das Saídas

Sup. Apto
Individual

Categ. Única

975

925

675

1.325

Categ. Única

Categ. Única

2.420

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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625
2.350

Países Nórdicos, Países Bálticos e Russia

1.325
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