
1º Dia – 28 de Dezembro – Lisboa – Vilnius
Voos a indicar para Vilnius. À chegada, transporte 
para alojamento APA 2 noites no Hotel Artis Centrum 
ou similar. A cidade de Vilnius é conhecida pelos seus 
1200 edifícios medievais e 48 igrejas.

2º Dia – Vilnius
Pequeno almoço no Hotel – Visita panorâmica da 
cidade e passeio a pé na zona histórica com todos 
os seus pontos principais, Catedral de Vilnius, Igreja 
de Peter e Paul, Torre de Gediminas entre outros. À 
tarde, visita Trakai antiga capital da Lituânia com o seu 
castelo, situado numa ilha do lago Galve. À noite, jantar 
com folclore tradicional no restaurante Belmontas.

3º Dia – Vilnius – Riga
Pequeno almoço no Hotel – Viagem em direcção a 
Riga paragem no Colina das Cruzes, um dos pontos 
principais da religião católica lituana. Apôs entrada 
na Letónia alcançamos o magnífico Palácio Rundale 
antiga residência de Verão do Duque Courland, depois 
de visita seguimos pelas colinas do sul da Letónia – 
chegada a Riga à tarde. Alojamento APA 3 noites no 
Hotel Radisson Blu Ridzene ou similar.

4º Dia – Riga
Pequeno almoço no Hotel –  Visita a pé à zona histórica 
de Riga com seus principais pontos de interesse 
turístico, como o Castelo de Riga, Igreja de S. Pedro, 
Portão Sueco e Monumento da Liberdade. Tarde Livre. 
À noite,  jantar de Gala de Fim de Ano.

5º Dia – Livre em Riga
Pequeno almoço no Hotel – Dia livre para explorar a 
cidade a seu gosto.

6º Dia – Riga – Tallinn
Pequeno almoço no Hotel – Viagem pela estrada 
costeira até à estância de Verão Parnu. Pequeno 
passeio pela localidade e tempo para passeio pelas 
praias. Continuação da viagem pelos bosques do 
Norte da Estónia até chegar a Tallinn e alojamento 
APA 2 noites no Hotel L’Ermitage ou similar.

7º Dia – Tallinn
Pequeno almoço no Hotel – Visita guiada da cidade, 
inclui passeio pela parte antiga, com os seus pontos 
de interesse turístico, Castelo de Toompea, Catedral 
Alexander Nevsky e a antiga Câmara Municipal. À 
tarde visita ao parque de Kadriorg e seu Palácio e ao 
Museu KUMU. À noite, jantar medieval no restaurante 
Maikrahv.

8º Dia – Tallinn – Lisboa
Pequeno almoço no Hotel. Transporte para o aeroporto. 
Voos a indicar para Portugal – FIM DE PROGRAMA

Os preços incluem: Voos KLM em classe T com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), transferes In/out, 7 Noites de 
alojamento APA, Visita panorâmica das cidades, Entradas na Universidade de Vilnius, Rundale Palace, Medieval Great 
Hall em Tallinn, Jantar de Gala de Fim de Ano em Riga e 2 jantares temáticos (Vilnius e Tallinn), visita guiada a Trakai e ao 
Kadriorg e Museu Kumu, Serviço de guia em Espanhol/Inglês e Seguro de Multiviagens.

 

Preço por pessoa Pacote sem voos Pacote Completo

Quarto Duplo €1.065  €1.475

Quarto Single €1.395  €1.805

Fim de Ano
nos 

Bálticos
Circuito Guiado

O
rg

an
iz

aç
ão

: N
O

R
D

IC
T

U
R

  -
 R

N
A

V
T

 2
0

50
 -

 C
o

nd
iç

õ
es

 G
er

ai
s 

em
 w

w
w

.n
o

rd
ic

tu
r.p

t

https://nordictur.pt/especial-festas/

