
POLAND 
TOUR 

Via Báltica: 
Polônia, Lituânia, 

Letónia, Estónia 
Roteiro com saídas garantidas 16 dias / 15 noites 

Dia 1, Sábado Varsóvia 

c
hegada à Varsóvia e traslado ao hotel. Noite em Varsóvia. 

Dia 2, Domingo Varsóvia 

V
isita da capital polaca, Varsóvia e os seus monumentos principais. A cidade foi quase 
completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente é um lugar cheio de 
contrastes, onde o passado se entrelaça com o presente. Uma caminhada pelo Parque Lazienki 
(Banhos Reais) com o monumento a Frédéric Chopin, o Palácio na Àgua e o Teatro na Ilha. 

Traslado à antiga parte judia da cidade: os terrenos do antigo gueto e os monumentos que 
comemoram os lugares onde aconteceu o martírio dos judeus nos tempos da Segunda Guerra Mundial 
como o Umschlagplatz e o Memorial dos Hérois do Gueto. Traslado à Cidade Velha (UNESCO). Passeio 
pelas rúas medievais desde o Palácio Real e a Catedral, passando pela Praça do Mercado e a barbacã 
até a Cidade Nova: Palácio dos Krasinscy, Palácio da Justiça e o Monumento ao Levantamento de 
Varsóvia. Noite em Varsóvia. 
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Dia 3, Segunda-feira Varsóvia - Kazimierz Dolny -
Zamosc 

K
azimierz Dolny é a cidade dos artistas, localizada às 
margens do rio Vístula. Passeio pelos seus lugares mais 
importantes: a Praça do Mercado rodeada pelas casas 

nobres no estilo de Renascimiento, a igreja paroquial barroca, 
as ruínas do Castelo com a torre, a partir do qual há uma vista 
maravilhosa ao vale do rio Vístula, Kazimierz e o castelo em 
Janowiec. Esta maravilhosa paisagem de campos, florestas, 
pradeiras y plantações de lúpulo forma a base do Parque do 
Paisagem de Kazimierz. Tempo livre na Zona Antiga para 
almoçar e admirar as obras de artesanato regional em 
numerosas galerias do arte. Na parte de tarde traslado a 
Zamosc. Um passeio curto pela cidade chamada também "Pádua do Norte", um exemplo perfeito de 
cidade renascentista dos finais do século XVI que mantem a sua disposição original e as suas 
fortificações e além disso um bom número de prédios que combinam a arquitetura italiana e a 
tradicional centroeuropéia. Por isso o seu centro histórico fica na lista do Patrimônio Mundial da 
Humanidade UNESCO. Noite em Zamosc. 

Dia 4, Terça-feira Zamosc - Zalipie - Cracóvia 

A
pós o café de manhã tempo para desfrutar da preciosa paisagem rural polaca passando pela 
região de florestas e campos até Zalipie. Esta povoação pequena maravilha desde faz quase 80 
anos com uma excelente técnica de ornamentação caraterizada pelo colorido desenho das 

paredes das casas, capelas e móveis.-;- Passeio pela povoação e visita a exposição de artesanato 
regional na Casa das Pintoras. Almoço caseiro com pratos tradicionais incluso. Na parte de tarde 
traslado à Cracóvia. Noite em Cracóvia. 

Dia 5, Quarta-feira Cracóvia - Wieliczka - Cracóvia e racóvia, a capital polonesa antiga, foi inscrita na primeira Lista do Patrimônio Mundial da 
Humanidade UNESCO. Visita da colina Wawel, onde fica o Castelo - a sede antiga dos Reies de 
Polónia, e a catedral. Passeio pela Praça do Mercado na Cidade Velha com monumentos 
emblemáticos como a Tira de Panos, a igreja da Virgem Maria ou a Torre de Prefeitura. 

Continuação até a barbacã e a muralha que cercaba a cidade medieval. Tarde livre na Zona Antiga. 
Noite em Cracóvia. 
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Opcional: Na parte de tarde viagem a Wieliczka, visita à uma das mais antigas minas de sal do 
mundo, ainda em funcionamento (UNESCO) para ver as magníficas capelas, os lagos subterrâneos e as 
ferramentas originais. Volta a Cracóvia. 

Dia 6, Quinta-feira Cracóvia - Oswiecim (Auschwitz) - Czestochowa - Varsóvia 

P
ela manhã saída ao museu de Auschwitz - Birkenau (UNESCO), o campo de concentração e 
extermínio mais grande, o símbolo mundial de terror, genocídio e Holocausto. O campo foi 
construído pelos nazistas em 1940 nos arredores da cidade Oswiecim. Esta região durante a 
ocupação do exército de Hitler foi o lugar de maior sacrifício das pessoas de diferentes países de 

Europa (sobre tudo da gente da origem judea). Traslado a Czestochowa. Tempo livre para almoçar. 
Visita ao Mosteiro de Jasna Gora com o famoso altar da Nossa Senhora de Czestochowa que a partir 
do século XIV atrai milhões de peregrinos de todo o mundo. A Virgem foi proclamada a Rainha da 
Polônia pelo Rei polonês João Casimir. Visita ao basilica de 
Jasna Gora, a capela da Virgem Maria com o quadro 
milagroso, o Tesouro e o Arsenal. Continuação até Varsovia. 
Noite em Varsovia. 

Dia 7, Sexta-feira Varsóvia O café de manhã no hotel. Dia livre em Varsóvia. Noite 
em Varsóvia. 
Opcional: Excursão no Palácio Real de Wilanow - um 
dos mais belos monumentos arquitectónicos em 

Varsóvia. Esta residência barroca deve o seu carácter único a 
uma construção original, sendo uma mistura de cânones da arte europeia e polonês. O conjunto de 
Wilanow é um dos monumentos mais importantes da história polonesa. Durante a excursão, vamos 
visitar o palácio construído pelo Rei João III Sobieski, que era sua residência de verão. Em seguida, 
passaremos pelos jardimes francês e inglês que o rodeiam. 

Dia 8, Sábado Varsovia - Bialowieza - Bialystok Após o café de manhã saída de Varsóvia a Bialowieza.
Passeio pelo Parque Nacional de Bialowieza, o Parque 
Nacional mais grande na Europa, que protege a floresta 
europeia mais primitiva e conhecida pela sua reserva de 

bisões (Patrimônio da Humanidade UNESCO e reserva da Biosfera 
UNESCO). Visita á reserva de bisões em Bialowieza. Traslado a 
Bialystok. Noite em Bialystok. 

Dia 9, Domingo Bialystok - Vilnius Após o café de manhã saída de Bialystok a Vilnius. Chegada
e alojamiento no hotel. Tarde livre. Noite em Vilnius. 

Dia 10, Segunda-feira Vilnius - Trakai - Vilnius 

Visita panorâmica de Vilnius, a capital da Lituania. Passeio 
pelo centro histórico da cidade (UNESCO) e os monumentos 
mais importantes do lugar: a Catedral neoclássica, a 
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Universidade, a Porta de Alba, a magnífica igreja gótica de Santa Ana e a prefeitura antiga. Tarde 
livre. Noite em Vilnius. 
Opcional: Traslado e visita de Trakai, a antiga capital lituana, situada a uns 25 Kms ao sul de Vilnius. 
Visita ao famoso Castelo de Trakai, situado numa ilha pequena do lago Galve. 

Dia 11, Terça-feira Vilnius - Siauliai - Palácio Rundale - RigaSaída até Siauliai. Visita do Colina das Cruzes - uma colina com milhares de cruzes votivas. Já
em Letonia, visita ao famoso Palácio Rundale, a antiga residência dos duques da Curlândia, 
construída no estilo barroco por F.B Rastrelli, um arquiteto russo da origem italiana. No castelo 

destacam os frescos dos artistas italianos, Francesco Martini e Cario Zucci, e duma beleza singular são: 
o Salão Dourado, o Salão Branco, o Salão de Porcelanas, onde fica uma magnífica coleção de figuras
de porcelana de diferentes estilos. Chegada a Riga. Noite em Riga.

Dia 12, Quarta-feira Riga 

Pela manhã, visita panorâmica de Riga, 
a capital da Letónia, uma antiga cidade 
hanseática que fica entre o rio 

Daugava e o canal da cidade. Passeio pela 
cidade cheia de exemplos de todos os estilos 
arquitetónicos, desde o Gótico até o 
Neoclássico, destacando os seus prédios Art 
Nouveau. Visita dos monumentos mais 
importantes, como o antigo Paiol, os prédios 
dos antigos grêmios, o Castelo de Riga ou as casas Três Irmãos, a igreja de São Jacob etc. Tarde livre. 
Noite em Riga. 
Opcional: Visita de .Jurmala, um lugar de veraneio famoso pelo seu clima suave e as suas águas 
minerais. Tempo para descansar na sua bela praia e admirar as tradicionais mansões construidas de 
madeira. 

Dia 13, Quinta-feira Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis - Parnu - TallinSaída ao Parque Nacional Gauja, conhecido também como a Suiça de Letônia, um dos parques
mais belos da Europa do Norte. Tempo para admirar a natureza maravilhosa deste lugar, as suas 
florestas verdes, as suas cavernas cheias de mistério e os seus rios cristalinos. Visita da 
Sigulda, uma cidade encantadora localizada no vale. A continuação, visita de Turaida para ver 

o seu famoso casetelo medieval, o túmulo de Maija e as cavernas de Gutmanis com umas pinturas
surpreendentes nas suas paredes e tetos. Almoço. Visita panorâmica de Parnu, a capital de verão de
Letônia. Traslado a Tallin. Noite em Tallin.

Dia 14, Sexta-feira Tallin 

Pela manhã visita da cidade de Tallin, a capital de Estonia, com uma perfeita simbiose entre as 
tradições mais antigas e a modernidade mais atual. Passeio pelo centro histórico da cidade onde 
destacam as igrejas de São Nicolau e de São Olaf, a Praça da Prefeitura, a Torre Toompea e as 

antigas muralhas da cidade. Tarde livre. Noite em Tallin. 
Opcional: Excursão ao Museu Etnográfico ao Ar Livre "Rocca-al-Mare" de Tallin situado numa 
bela floresta, preto da costa do Mar Báltico, onde ficam prédios rurais tradicionais de Estónia. Visita ao 
museu ajuda a descobrir a vida rural da Estónia dos séculos XVIII-XIX. 

Dia 15, Sábado Tallin 

D 
ia livre em Tallin. Tempo para descansar e desfrutar da 
cidade. Noite em Tallin. 
Opcional: Pela manhã ferry até Helsinque. Visita da 
capital de Finlanda. Helsinque é um lugar realmente 

excepcional. Solo uma mitade da cidade está urbanizada. A outra 
parte são florestas, lagos e parques. Passeio pela cidade para 
ver a igreja Temppeliaukio, a casa de Sibelius, o bairro 
diplomático e muitos mais. 
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Dia 16, Domingo Tallin 

C
afé de manhã. Saída. Em hora marcada traslado ao aeroporto. Possibilidade de continuação até 
São Petersburgo ou Helsinque. 

O preço inclui: 
• 15 x noite em quarto duplo em hoteles cêntricos de 4* (previstos ou similares):

2 noites em 4* Radisson Blu Sobieski Hotel em Varsóvia 
1 noite em 4* Artis / 4* Zamojski Hotel em Zamosc 
2 noites em 4* Puro Kazimierz Hotel em Cracóvia 
2 noites em 4* Radisson Blu Sobieski Hotel em Varsóvia 
1 noite em 4* Golebiewski Hotel em Bialystok 
2 noites em 4* Comfort Choice Vilnius/ 4* Holiday Inn em Vilnius 
2 noites em 4* Tallink Riga/ 4* Monika Centrum / 4* Wellton Spa&Conference Hotel em Riga 
3 noites em 4* Kalev Spa Hotel/ 4* Sokos Viru Hotel em Tallin 

• 15 x café de manhã buffet em todos os hoteléis
• 1 x almoço caseiro com pratos tradicionais
• 5 x almoço durante viagem
• Degustação de obwarzanek um bajgel típico de Cracóvia
• Guía acomphanante de fala hispana durante toda a rota (chofer-guía para grupos de menos de 7

pax)
• Transporte durante toda a rota (em carro, minivan ou ônibus)
• Traslado aeroporto-hotel e hotel - aeroporto
• Visitas e excursões conforme o programa
• Todas as entradas mencionadas:

Entrada ao torre do castelo em Kazimierz Dolny 
Entrada á casa-museu em Zalipie 
Entrada ao patio porticado do Castelo Real de Wawel em Cracóvia 
Entrada na catedral na colina de Wawel em Cracóvia com túmulos reais 
Entrada ao museu do campo de concentração de Auschwitz - Birkenau com guía local 
Entrada ao Mosteiro de Jasna Gora em Czestochowa 
Entrada à reserva de bisões em Bialowieza 
Entrada ao Palácio Rundale 
Entrada à Catedral de Riga 
Entrada ao Parque Nacional Gauja 
Entrada ao castelo de Turaida 
Entrada à caverna de Gutmanis 
Entrada à Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky em Tallinn 

Não incluso: 
• Excursão na Mina de Sal de Wieliczka (Polónia). Suplemento 50 EUR/pax (min. 2 pax).
• Excursão no Pálacio Real de Wilanow (Polónia). Suplemento 50 EUR/pax (min. 4 pax).
• Excursão ao Castelo de Trakai (Lituania). Suplemento 39 EUR/pax.
• Excursão a Jurmala (Letônia). Suplemento 30 EUR/pax.
• Excursão ao Museu ao ar livre Rocca-al-Mare (Estónia). Suplemento 36 EUR/pax.
• Excursão a Helsinque (Finlanda). Suplemento 155 EUR/pax (min. 5 pax).

Em quarto duplo Suplemento individual 

Preço do pacote: 2095 EUR/pax 645 EUR/pax 
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Vía Báltica - datas para 2022: 

Códiqo: Datas: 

VB3 28.05 - 12.06.2022 

VB4 18.06 - 03.07.2022 

VBS 02.07 - 17.07.2022 

VB6 16.07 - 31.07.2022 

VB7 30.07 - 14.08.2022 

VB8 13.08 - 28.08.2022 

VB9 27.08 - 11.09.2022 




