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DIA 01 – VILNIUS
Chegada ao aeroporto de Vilnius e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

DIA 02 – VILNIUS
Café da manhã. De manhã visita da 
cidade de: um passeio pelo bairro anti-
go, a Catedral, a parte baixa e alta do 
castelo com a torre de Gediminas, Cate-
dral de Pedro e Paulo, Igreja de St. Ana, 
a antiga Universidade (com entrada) e a 
Capela da Presa com a Madonna de Vil-
nius. Hospedagem.

TODOS OS  
PAÍSES BÁLTICOS

DIA 03 – VILNIUS – RUNDALE – 
RIGA 
Café da manhã. Partida em ônibus para 
Siauliai visitando a Colina das Cruzes, 
centro de peregrinação da zona onde 
vão milhares de peregrinos para deposi-
tar uma cruz ou um terço no chão. Atra-
vessando a fronteira. Visita ao Palácio 
Barroco de Rundale (só entrada, sem 
guia) do séc. XVIII, que foi construído 
pelo mesmo arquiteto que fez o Museu 
Ermitage de São Petersburgo. Chegada 
a Riga, graças à sua riqueza histórica 
e arquitetônica, bem como sua gran-
de vitalidade cultural, coexistem casas 
habitadas e torres de igrejas da Idade 
Média, com edifícios em arquiteturas 
‘art nouveau’ e eclética. A isto acresce 
o encanto das avenidas verdes da cida-
de e das construções em madeira, que
se encontram ao longo do Rio Daugava.
Hospedagem.

DIA 04 – RIGA
Café da manhã. Visita panorâmica da 
cidade, capital da Letônia, antiga cidade 

de Hanseática, em cujos edifícios desco-
briremos todos os estilos arquitetônicos: 
Barroco, Renascentista, Neoclássico, Im-
pério, etc. Na visita da parte histórica da 
cidade destacamos a Igreja de S. Pedro e 
a Catedral. Resto do dia livre para des-
frutar da cidade. Hospedagem.

DIA 05 – RIGA – PARNU – TALLIN
Café da manhã. Partida em direção a 
Pärnu, a praia mais famosa da Estônia. 
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DATAS DE INICIO 2020

Set 03

DATAS DE INICIO 2021

Jun 10
Jul 08
Ago 05
Set 09

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Cidade Localização

Vilnius
Crowne Plaza Vilnius **** (Centro)
Riga
Bellevue Park **** (Cidade)
Tallin
Park Inn Meriton **** (Centro)

R E F. H 4149

8 dias 
DESDE

1.650€
 

RIGA

TALLIN

TOUR
EM PRIVADO
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Tempo livre e continuação a Tallinn, ca-
pital da Estônia, considerada uma das 
jóias do Báltico. Sua zona antiga que 
permanece quase intata de há seis sécu-
los, está declarada pela UNESCO como 
Patrimônio Mundial. Hospedagem.

DIA 06 – TALLIN
Café da manhã. Visita guiada panorâ-
mica da cidade, onde se pode admirar 
a Catedral de Alexander Nevsky, a parte 
baixa da cidade com a Igreja Niguliste e 
a Prefeitura do século XIII (com entrada), 
etc. Resto do dia livre para desfrutar da 
cidade. Hospedagem.

DIA 07 – TALLIN 
Café da manhã. Dia livre para ativida-
des de caráter pessoal. Hospedagem.

DIA 08 – TALLIN – CIDADE DE 
ORIGEN
Café da manhã e tempo livre até à 
hora do traslado para o aeroporto de 
Tallin. Fim dos nossos serviços.

• Minivan privada durante os 
traslados de chegada e visita 
panorâmica de Vilnius.

• Minivan privada com moto-
rista-guia desde a saída de 
Vilnius o dia 3 de programa 
até a chegada a Tallin o dia 5 
do programa.

• Minivan privada durante
o traslado de saída e visita 
panorâmica de Tallin.

• Hotéis previstos ou similares
em regime de alojamento e 
café da manhã.

• Taxas de alojamento.
• Guias locais falando espanhol ou 

português durante as visitas pre-
vistas em Vilnius, Riga y Tallin.

• Entrada Palácio Barroco em
Rundale.

O PREÇO INCLUI

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS Dpl S. Sgl

Número base de pessoas 6 pax 1.650 335

Consulte outras bases e datas de interesse

VILNIUS

• Minivan com guia-motorista de língua espanhola planejado
para traslados e visitas conforme descritos no itinerário.
Caso os clientes queiram adicionar durante a viagem
alguma visita ou serviço adicional terá que ser comunicado
ao guia-motorista que viaja com eles ou via telefone ou
WhatsApp 48 horas antes de fazer o serviço, a fim de
oferecer preço e gerenciar o atendimento ao cliente.

• Minivan equipada com todas as medidas de segurança
atualmente recomendadas por organizações
governamentais, desinfecção diária, gel hidro alcoólico,
etc... para a segurança de sua viagem em família.

MUITO IMPORTANTE

• Guia acompanhante durante 
o circuito.

• Extras, tudo o que não esteja 
incluído no programa.

• Entradas nos museus que 
não estejam mencionado em 
“incluso”.

O PREÇO NÃO INCLUI




