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1º Dia Domingo – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. Chegada e transporte em 
carro privado para alojamento Apa 2 noites no Radisson 
Blu Hotel Seaside ou similar.

2º Dia – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia. De 
manhã visita panorâmica da capital finlandesa leva-nos 
pela rua central de Mannerheim, Edifício do Parlamento, 
Praça da Finlândia, Monumento de Sibelius e a igreja 
escavada na rocha. À tarde, visita opcional à Fortaleza 
de Suomenlinna, um tesouro cultural cuja construção 
começou no século XVIII como fortaleza marítima.

3º Dia – Helsínquia – Lappeenranta – Região dos Lagos
Pequeno almoço no hotel. De manhã, viagem de comboio 
para Lappeenranta. Chegada e transporte para o Hotel 
Scandic Patria ou similar. Lappeenranta está localizada 
nas margens do Lago Saimaa e foi uma importante 
cidade fortaleza sueca no século XVIII. À tarde, passeio 
a pé pelo centro histórico, a zona portuária e a fortaleza 
de Lappeenranta com suas construções de madeira e 
tijolo vermelho, lojas de artesanato, museus, a e igreja 
ortodoxa de madeira da Virgem Maria. No final da tarde, 
embarcaremos num Cruzeiro de cerca de 3 horas no 
Lago Saimaa e Canal Saimaa.

4º Dia – Lappeenranta – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Tempo para explorar a cidade 
a seu gosto. Não deixe de experimentar a gastronomia 
da Carélia. No final da tarde, transporte para a estação de 
comboios e viagem de regresso a Helsínquia. Chegada e 
transporte para alojamento Apa no Radisson Blu Hotel 
Seaside ou similar.

5º Dia – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada, transporte 
para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. Fim do 
Programa

Helsínquia 

e os Lagos

Partidas Junho 25 
Julho 09 e 23
Agosto 06, 13 e 20

Circuito com guia em Inglês

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 4 noites de alojamento Apa 
nos hotéis mencionados ou similares, Entrada na Igreja escavada Rocha, Cruzeiro no Lago Saimaa, Viagem de Comboio 
Helsínquia-Lappeenranta-Helsínquia em classe turística, Guia em espanhol em Helsínquia e Inglês nos lagos e Seguro 
Multiviagens

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €755 €1.600

Quarto Single  €1.145 €1.990
                                                                                                                                           

https://nordictur.pt/circuitos-guiados-2/

