
FINLÂNDIA 31POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.830 USD

Cód. 06206K

Finlândia:  

Dia 1º Helsinque 
• Domingo 
Chegada a Helsinki e alojamento. 
Dia 2º Helsinque/Porvoo/ 
Lappeenanta 
• Segunda-feira •  Café da manhã + jantar 
• 235 km. 
Visita panorâmica *) da cidade de 
Helsinque onde veremos o parque 
Sibelius, a Praça do Senado, a casa 
finlandesa de Alvar Aalto, a igreja 
Tempeulaikko Kirku, a Mannerhei-
mintie etc. Após a visita Partida em 
micro ônibus ou ônibus (dependendo 
do número de participantes), em 
direção a Porvoo, a segunda cidade 
mais antiga da Finlândia. Esta peque-
na cidade possui um belo centro 
medieval, ladeada por ruas cheias de 
lojas de artesanato que levam à Cate-
dral, feitas de pedra e tijolo, que 
sobreviveram a um incêndio devasta-
dor há menos de uma década. O 
local mais fotografado em Porvoo 
são os prédios de madeira que ficam 
na margem do rio e foram pintados 
de vermelho pela primeira vez no 
final do século XVIII por ocasião da 
visita do rei Gustavo III da Suécia. 
Faremos um passeio a pé pelo centro 
antigo. Após a visita de Porvoo, 
continuaremos em direção a Lang-
ginkoski e visitaremos a antiga 
cabana de pesca do czar Alexandre 
III. Continuaremos para Lappeenran-
ta, uma cidade localizada às margens 
do lago Saimaa, a apenas trinta qui-
lômetros da fronteira com a Rússia. 
Recomendamos visitar a fortaleza 
local, que fica no centro histórico e 
foi construída no século XVII, e a 
igreja ortodoxa mais antiga da Fin-
lândia. Alojamento.  
(*) NOTA: A visita panorâmica pode 
realizar-se no dia 7º a tarde). 
Dia 3º  Lappeenranta/Punkaharju/ 
Savonlinna/Kuopio  
• Terça-feira • Café da manhã + jantar • 320 km. 
Hoje continuaremos nosso percurso 
para Savonlinna, passando por Pun-
kaharju, uma pequena cidade que se 
formou quando o gelo do Ártico 
cobriu a Finlândia. As incríveis vistas 
dos lagos entre as copas das árvores 

ainda são a maior atração da região, 
Chegada a Savonlinna e visita da 
cidade e do castelo de Olavinlinna, 
esta fortaleza monumental de 1475, 
celebra um famoso festival de ópera 
todos os anos há mais de um século. 
Suas três torres erguem-se no meio 
de um lago, mas o que o torna espe-
cial é que seus canais nunca conge-
lam: uma vantagem bélica, porque os 
exércitos inimigos nunca puderam 
assediá-la através do gelo. Continua-
remos em Kuopio, o centro cultural e 
de atividades no norte da Região dos 
lagos. Alojamento,  
Dia 4º Kuopio/Jyväskylä 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço 
• 150 km. 
Visita da cidade de Kuopio e tempo 
livre para desfrutar da cidade. A 
essência da cidade de Kuopio deriva 
de sua localização, nas margens do 
Lago Kallavesi, e de seu papel como 
porto de tráfego dos lagos. Em uma 
colina próxima, com vista para Kuo-
pio, fica a torre de observação Puijo, 
que oferece algumas das melhores 
vistas do Lago na Finlândia. Localiza-
da no coração do distrito de Savo, 
esta encantadora cidade possui seu 
próprio dialeto e também abriga a 
Igreja Ortodoxa da Finlândia, a reli-
gião oficial do país. Durante o verão, 
Kuopio possui terraços nos restau-
rantes do porto a partir dos quais 
podem observar os barcos a vapor 
roncando na água. Não poderemos 
deixar Kuoipio sem experimentar o 
“Kalakukko”, outra das coisas que 
tornam a cidade de Kuoipio conheci-
da. Trata-se das melhores empanadas 
da Karelia; um pedaço de pão de 
centeio recheado com peixe e bacon 
e embrulhado em papel alumínio. 
Uma iguaria finlandesa única. 
Seguindo a bela paisagem dos lagos, 
chegaremos a Jyväskylä. Visita 
panorâmica da chamada "Atenas 
finlandesa", na qual a arquitetura do 
mundialmente famoso arquiteto 
Alvar Aalto se destaca na paisagem 
urbana. Nesta cidade, onde ele pas-
sou a infância e os anos de escola, 
pode ser vista a maior concentração 

de suas obras em todo o mundo. 
Alojamento 

Dia 5º Jyväskylä/Petäjävesi/ 
Tampere 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço 
• 175 km. 
Tempo livre em Jyvaskyla, onde vale a 
pena visitar as casas de artesanatos 
do Museu da Finlândia Central, aber-
tas a visitante durante todo o ano. 
No verão, as lojas servem como lojas 
de artesanato. No caminho para 
Tampere, pararemos na cidade de 
Petäjävesi, que oferece novas surpre-
sas. A primeira é uma bela igreja de 
madeira do século XVIII, que visita-
remos, com o campanário separado 
e pinturas murais, inscrita na lista de 
padrões de humanidade da UNESCO 
desde 1994. A segunda curiosidade, 
de sinal mais misterioso, se manifesta 
no lago Karikkoselkä, que ocupa a 
cratera que surgiu após o impacto de 
um meteorito. Saída para Tampere e 
visita panorâmica da terceira cidade 
da Finlândia em número de habitan-
tes e a segunda área urbana mais 
importante do país. É uma cidade de 
lagos azul e parques verdes. Muitos 
dos edifícios vermelhos vistos na 
cidade abrigam galerias e exposições 
interessantes. É a cidade de referên-
cia da arquitetura moderna na Fin-
lândia e conhecida por seus muitos 
teatros, que enriquecem a vida cultu-
ral desta cidade. Alojamento. 

Dia 6º Tampere/Turku 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço • 165 km. 
Saída para Turku, fazendo uma para-
da no caminho para visitar “Nuuta-
järvi Glass Village, onde o vidro é 
fabricado desde 1793, mais tempo 
do que em qualquer outro lugar da 
Finlândia”. Esta cidade abriga a 
maior comunidade de designers e 
sopradores de vidro independentes, 
com lojas, estúdios e galerias pró-
prias. À tarde, chegada a Turku, a 
cidade mais antiga da Finlândia e a 
antiga capital do país. Visita desta 
cidade, cujo coração é o rio, e no 
verão suas margens estão cheias de 
vida. Turku tem alguns dos monu-
mentos medievais mais notáveis do 
país: a Catedral e o Castelo. Visitare-
mos o exclusivo museu de artesa-
nato ao ar livre “Luostarinmäki”. O 
museu consiste em edifícios e fábri-
cas de madeira originais que ofere-
cem uma visão do trabalho e da vida 
no início do século XIX. Alojamento. 

Dia 7º Turku/Helsinque 
• Sábado • Café da manhã + jantar • 200 km. 
No caminho para Helsinque, é feita 
uma parada na cidade de Fiskars, 
hoje conhecida como o centro de 
arte e design finlandês. A fábrica 
mais antiga da Finlândia foi fundada 
nesta cidade, em 1646, a empresa 
Fiskars, dedicada à loja de ferragens. 
Atualmente, não está em funciona-
mento e a fábrica recebe uma expo-
sição anual de arte, no verão, uma 
das mais esperadas da Finlândia. Na 
cidade, trabalham e habitam comuni-
dades de artesãos, designers e artis-
tas.  Continuação para Helsinque e 
alojamento. 

Dia 8º Helsinque 
• Domingo • Café da manhã 
Traslado por conta dos clientes para o 
aeroporto de Helsinque.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Este programa é um “tour regular” em espanhol e é necessário 

um mínimo de 10 pessoas para garantir isso.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Categoria 4* 
Helsinque: Sokos Tripla 
Lappenranta: Sokos Lappee 
Kuopio: Sokos Puijonsarvi 
Jyväskylä: Sokos Hotel Alexandra 
Tampere: Sokos Torni 
Turku: Sokos Wiklund

Este Programa Inclui: 
- 7 noites, de alojamento com café da manhã. 
- 3 jantares e 3 almoços (bebidas não incluídas, apenas 

água corrente). 
- Micro ônibus/ ônibus, dependendo do número de 

participantes, durante o circuito do dia 2 ao 7. 
- Guia acompanhante de língua espanhola do  

dia 2 ao 7. 
- Todas as visitas refletidas no itinerário 
- Entradas incluídas: Cabana Langinkoski, Castelo  

Olavinlinna, Torre Puijo, Igreja Petäjävesi e Museu de 
Artesanato Luostarinmäki. 

- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Traslados (consultar suplementos).

HOTÉIS 
4*

Incluindo 3 ALMOÇOS +  
3 JANTARES e 11 VISITAS
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DATAS DE SAÍDA 2020 de 6 a 19 de 20 a 29 a partir de 
(DOMINGOS) pessoas pessoas 30 pessoas

Maio 24 e 31; Junho 14 e 21 2.050 1.925 1.830 

Julho 12 e 26;  
Agosto 2, 9, 16, 23 e 30 2.160 2.040 1.930

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

Suplementos 
Suplemento quarto individual 
(comum a diferentes níveis de ocupação) ............................................................ 610 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

Helsinque

Rovaniemi


