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  Capitais do Báltico

1º Dia – Lisboa Helsínquia
Voos a Indicar para Helsínquia. Transporte em carro privado para 
Alojamento Apa no hotel Scandic Grand Marina ou similar.

2º Dia – Helsínquia – Tallinn
Visita panorâmica com guia local percorrendo as principais atrações 
turísticas da cidade, a elegante Avenida Esplanadi, o Palácio do 
Congresso, a Finlandia House of Alvar Aalto, o colorido mercado 
antigo, a Praça do Senado, a catedral, o monumento a Sibelius e a 
igreja escavada na pedra. O visita termina no porto para embarcar 
no Ferry para Tallinn. Chegada a Tallinn e transporte para alojamento 
Apa 2 noites no hotel Park Inn by Radisson Meriton Conference & 
Spa ou similar.

3º Dia – Tallinn
De manhã, visita guiada ao lindíssimo centro histórico de Tallinn, 
classificado como Património Mundial da Unesco. Cidade medieval, 
construída entre os séculos XIII e XVI, quando Tallinn era membro 
ativo da liga hanseática. As suas muralhas e torres que cercam a 
cidade velha são consideradas as fortificações medievais melhor 
estado de preservação da Europa. Entre muitas atrações em Tallinn, 
pode admirar o Castelo de Toompea e a Igreja Ortodoxa de São 
Nicolau. Resto do dia livre para explorar a cidade.

4º Dia – Tallinn – Parnu – Riga
Visita ao Open Air Museum, localizado em Rocca al Mare, onde pode 
ver como as pessoas viviam numa aldeia do século XVIII. Continuação 
da viagem para Riga com paragem na estância balnear de Parnu, 
caracterizada por suas praias de areia branca. Tempo livre em Parnu. 
Continuação da viagem para o país vizinho, a Letônia. Chegada a Riga 
no final da tarde. Alojamento Apa no Wellton Centrum Hotel & Spa 
ou similar.

5º Dia – Riga – Rundale – Vilnius
De manhã visita da cidade, a capital da Letônia, mais conhecida 
como a joia do Báltico. Passagem pelo antigo castelo da ordem da 

Livônia, a catedral, a igreja de S. Pedro, o Portão Sueco, a Torre da 
Pólvora, o Parlamento, entre outras atrações. Viagem para Bauska 
para visita guiada ao Rundale Palace, considerado um obra-prima da 
arte arquitetónica barroca letã, construído para final do século XVI a 
pedido do Duque da Courland e realizado pelo arquiteto Bartolomeo 
Rastrelli. Após a visita continuação da viagem para a capital da 
Lituânia. Chegada a Vilnius e alojamento Apa no Hotel Courtyard 
Vilnius City Center ou similar.

6 º Dia – Vilnius – Castelo de Trakai – Kaunas
A cidade de Vilnius é conhecida pela sua bela arquitetónica 
Patrimônio da Humanidade. Visita guiada da cidade incluindo a 
Catedral, a Universidade, a igreja S. Peter e S. Paul e entre outros 
pontos de interesse. À tarde, partida para Trakai, antiga capital 
da Letônia, famosa por sua localização entre florestas e lagos 
espetaculares. Visita guiada da cidade e do castelo de Trakai, agora 
um museu história nacional. Continuação da viagem para Kaunas. 
Alojamento Apa no BW Santakos hotel ou similar.

7º Dia – Kaunas – Riga – Estocolmo
Viagem rumo Riga com paragem na Colina das Cruzes, um dos 
pontos principais da religião católica lituana, todos os anos centenas 
de peregrinos colocam uma nova cruz, pequenas, grandes, simples 
ou ornamentada. Chegada a Riga e embarque num cruzeiro pelo Mar 
Báltico, até Estocolmo. Pernoita em cabines interiores.

8º Dia – Estocolmo
Desembarque e visita panorâmica de Estocolmo, também 
conhecida como “A Veneza do Norte”, caracteriza-se pela sua beleza, 
arquitetura, história, os seus belos jardins e as centenas de canais. A 
visita termina no Hotel. Tarde livre. Alojamento Apa no Hotel Scandic 
Malmen ou similar.

9º Dia – Estocolmo – Lisboa
À hora indicada, transporte para o aeroporto. Voos a indicar para 
Portugal.  Fim do Programa.

Os preços incluem: Voos Finnair/TAP em classe V com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), Transferes In/out, 7 Noites de alojamento APA nos 
hotéis mencionados ou similares, 1 noite em cabine interior (Riga-Estocolmo), visita panorâmica das cidades, Visita ao Open Air Museum, Rundale 
Palace, Castelo de Trakai, Guia local em Espanhol e Seguro de Multiviagens..  

 

Preços por pessoa em Pacote sem voos Pacote Completa
Quarto Duplo  €1.060 €1.830

Quarto Single  €1.715 €2.485

Partidas:   
Junho  25    

Julho  16 e 23
Agosto 06, 12 e 20 

Circuito guiado em Espanhol

https://nordictur.pt/circuitos-guiados/

