Jóias
do Báltico
Partidas
2019

Maio 16, 22 e 30
Junho 5, 13, 19 e 27
Julho 3, 11, 17, 25 e 31
Agosto 8, 14, 22 e 28
Setembro 5, 11, 19 e 25

NÃO NECESSITA DE VISTO

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

1º Dia – Lisboa – Helsínquia
Voos a indicar para Helsínquia. À chegada, transporte
para alojamento Apa no Hotel Scandic Park ou similar
no centro da cidade.
2º Dia – Helsínquia – S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Visita guiada à cidade
passando por todos os principais pontos de maior
interesse como Catedral Tuomiokirkko, Monumento a
Sibelius, o Mercado Antigo e a famosa igreja escavada
na rocha. Tarde Livre. Transporte para o cais – Partida
de Helsínquia para São Petersburgo a bordo do M/S
Princess Anastasia. Pernoita em cabine exterior e
jantar a bordo.
3º Dia – S. Petersburgo
Pequeno almoço a bordo. Chegada a S. Petersburgo
e desembarque. Encontro com o guia e visita
panorâmica da cidade com visita à Fortaleza Peter &
Paul. Alojamento Apa no Hotel Ambassador ou similar.
Tarde Livre para explorar a cidade. Possibilidade de
saída noturna (Ballet, Ópera, Folclore ou circo).
4º Dia – S. Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade ou opcional ao Museu Hermitage ou ao Palácio
Yusupov. Possibilidade de saída noturna (Ballet,
Ópera, Folclore ou circo).
5º Dia – S. Petersburgo – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade ou tour opcional para visita a um dos palácios
de verão Pushkin ou Peterhof. Em hora a combinar

transporte para o cais. Saída no final do dia para
Tallinn. Pernoita em cabine exterior e jantar a bordo.
6º Dia – Tallinn – Estocolmo
Pequeno almoço a bordo. Chegada a Tallinn a meio
da manhã e desembarque. Tempo livre para explorar
o lindíssimo centro histórico de Tallinn, classificado
como Património Mundial da Unesco. Recomendase visita ao Castelo de Toompea, Catedral Alexander
Nevsky e a antiga Câmara Municipal. Partida no final
do dia rumo a Estocolmo.
7º Dia – Estocolmo
Pequeno almoço a bordo. Desembarque em Estocolmo.
Deslocação por meios próprios para Alojamento Apa 2
noites no Hotel Clarion Stockholm ou similar no centro.
Resto do dia livre para explorar Estocolmo, capital da
vida e do movimento! Construída sobre 14 ilhas, parte
de um arquipélago. A Capital da Suécia é uma cidade
encantadora, vibrante e rodeada de beleza e água –
por isso é apelidada de Veneza do Norte!.
8º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade. Recomenda-se passeio pela zona histórica
“Gamla Stan”, com as suas ruas estreitas, o Palácio
Real e visita à Catedral.
9º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel . Deslocação por meios
próprios para o aeroporto, voos a indicar para Portugal.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.875

€2.345

Quarto Single

€3.295

€3.765

Os preços incluem: Voos Finnair em classe Q com taxas de aeroporto (no pac. Completo), transfer In privado em Helsínquia
e transfer Out em S. Petersburgo, Cruzeiro Helsínquia – Estocolmo com 3 noites a bordo e refeições, Visitas panorâmicas
de Helsínquia e S. Petersburgo, 5 Noites de alojamento nos hotéis mencionados ou similares e Seguro Multiviagens VIP
LIGHT.

