À Descoberta dos Bálticos
Partidas diárias de 15 de Abril a Outubro de 2022
1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Tallinn
Voos para Tallinn – à chegada, pick up da viatura e viagem para
alojamento 2 noites APA no Hotel Metropol/Hotel Kreutzwald ou
similares.

Organização: NORDICTUR - RNAVT 2050 - Condições Gerais em www.nordictur.pt

2º Dia – Livre em Tallinn
Pequeno almoço. Dia para visita a esta bela cidade e seus arredores
cheios de atracções de interesse.
3º Dia – Tallinn – Tartu
Pequeno almoço. Conduza para Rakvere e visite o Parque Nacional
de Lahemaa e a cidade de Mustvee. Continuação pelas margens do
lago Peipsi até Kalleaste e depois para Tartu, considerada a capital
cultural da Estónia, alojamento APA no Hotel Pallas/Hotel Antonius
ou similares.
4º Dia – Tartu – Cesis – Sigulda
Pequeno almoço. Sugerimos a visita às cidades de Valga e Cesis –
não deixe de visitar o Castelo Medieval de Cesis e a igreja de S. João.
Passagem pelo Parque Nacional de Gauja até Sigulda – Visite as
ruínas do castelo episcopal e dos cavaleiros das espadas. Alojamento
Apa no Hotel Aparjods/ Hotel Sigulda ou similares.
5º Dia – Sigulda – Sabile – Kandava – Kuldiga – Liepaja
Pequeno almoço. Passagem por diversas cidades e pela antiga
localidade de residência do Duque de Courtland, com passagem
pela maior cascata do Norte, no rio Venta – alojamento Apa no Hotel
Europa City Amrita/Hotel Kolumbs ou similares.
6º Dia – Liepaja – Palanga – Klaipeda – Nida
Pequeno almoço. Visite a cidade e passe pelo porto militar e cais dos
submarinos. Viagem para Klaipeda, passando pela estância balnear

Preços por pessoa em

de Palanga. Atravesse de ferry para Nida. Aproveite para explorar a
região – alojamento Apa no Hotel Nerijaa /Hotel Nidus ou similares.
7º Dia – Nida – Klaipeda – Kaunas – Vilnius
Pequeno almoço. Visite o centro histórico de Kaunas e a sua bela
catedral. À saída da cidade, deve passar pelo Mosteiro de Pazaislis.
Já na Lituânia, não deixe de visitar a cidade histórica de Trakai, capital
do país em tempos medievais, com o seu lindo castelo. Alojamento
Apa no Hotel Grata/Hotel Vilnia ou similares.
8º Dia – Vilnius – Siauliai – Rundale – Riga
Pequeno almoço. A manhã deve ser dedicada à visita do centro de
Vilnius, em que se encontram cerca de 1000 edifícios e 48 igrejas
de características medievais!! – A meio da tarde, partida para Riga
passando por Rundale, onde poderá visita o famoso palácio. Chegada
a Riga e alojamento Apa 2 noites no Hotel Hanza/Hotel Hestia
Jugend ou similares.
9º Dia – Livre em Riga
Pequeno almoço. Sugere-se a manhã passada em visita a pé ao
centro da cidade, com mais de 800 anos de história.
10º Dia – Riga – Pärnu – Tallinn
Pequeno almoço. Viagem pela via costeira até Pärnu, com estâncias
termais e belas praias. Depois atravesse a terra dos bosques até
chegar a Tallinn – Alojamento Apa Hotel Metropol/Hotel Kreutzwald
ou similares.
11º Dia – Tallinn – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço. Devolução do automóvel no aeroporto de Tallinn.
Voos para Portugal. FIM DO PROGRAMA

Hotéis Turísticas

Hotéis 1ª Classe

2 Pessoas

4 Pessoas

2 Pessoas

4 Pessoas

Pacote sem voos

€960

€820

€1.085

€945

Pacote Completo

€1.515

€1.375

€1.640

€1.500

Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe W com taxas de aeroporto (Pacote completo), 10 Noites de alojamento APA na categoria
selecionada, Aluguer de viatura 10 dias – Grupo C (quilometragem ilimitada, TP, CDW, IVA), Welcome package com mapa das estradas e Seguro
Multiviagens.

