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

1º Dia – 30 de Dezembro - Lisboa - Tallinn
Voos a indicar para Tallinn. À chegada, transporte em
carro privado para alojamento Apa 3 noites no Hotel
L’Ermitage ou similar.
2º Dia – Visita de Tallinn
Manhã reservada para visita a pé ao centro histórico,
com o Castelo Toompa, Catedral Alexander Nevsky
e a Câmara Municipal de Menshikov. Tarde livre para
explorar Tallinn. À noite, jantar de Gala para celebração
de Passagem de Ano no restaurante do Hotel.
3º Dia – Tallinn – Bem Vindo a 2022
Dia livre para explorar Tallinn a seu gosto.
4º Dia – Tallinn – Helsínquia
Transporte para o cais. Travessia marítima para
Helsínquia. Chegada e deslocação por meios próprios
para alojamento Apa no Scandic Grand Marina ou
similar (fica junto do cais).
5º Dia – 03 de Janeiro – Helsínquia – Lisboa
De manhã visita panorâmica da cidade. Helsínquia é
uma cidade moderna e multicultural, com cerca de
450 anos de história. À hora indicada, transporte em
carro privado para o aeroporto. Voo a indicar para
Lisboa. Fim do programa

Preço por pessoa

Partida
30 de
Dezembro

1º Dia – 30 de Dezembro - Lisboa - Riga
Voos a indicar para Riga. Chegada e transporte em
carro privado para alojamento Apa 3 noites no Hotel
Radisson Blu Latvija.
2º Dia – Visita de Riga
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica da
cidade a pé na zona histórica, inclui Castelo de Riga, a
Dome Catedral, Igreja de São Pedro, a Porta Sueca e o
Monumento da Liberdade. Tarde livre para explorar a
cidade. Jantar de Gala de Passagem de Ano.
3º Dia – Riga – Bem-vindo a 2022
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade a seu gosto.
4º Dia – 02 de Janeiro – Riga – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte em carro
privado para o aeroporto, voos a indicar para Lisboa.
Fim do programa.

Pacote sem voos

Pacote completo

Duplo

Single

Duplo

Single

Tallinn

€710

€1.050

€1.200

€1.540

Riga

€475

€635

€960

€1.120

Os preços incluem: Voos na Lufthansa em classe W/V
com taxas de aeroporto (no Pacote Completo), 4 Noites
de alojamento APA nos Hotéis mencionado ou similares,
transferes In/Out em carro privado em Tallinn, Jantar de
Gala, visita a pé de Tallinn, Serviço de guia em Português/
Espanhol/Inglês em Tallinn, Travessia marítima, city tour
de Helsínquia, transfer Out em Helsínquia e Seguro
Multiviagens.

Os preços incluem: Voos AIR BALTIC em classe Z e
taxas de aeroporto (no Pacote Completo), Transferes in/
out, 3 Noites de alojamento Apa, Jantar de Gala de Fim
de Ano, visita panorâmica a pé de Riga, Serviço de guia
em Português/Espanhol/Inglês e seguro Multiviagens.

