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09 e 16
Dezembro

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

1º Dia – Lisboa – Tallinn
Voos a indicar para Tallinn. À chegada, transporte em carro privado para alojamento Apa no Hotel L’Ermitage ou
similar.
2º Dia – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. Manhã reservada para visita a pé ao centro histórico, com o Castelo Toompa, Catedral
Alexander Nevsky e a Câmara Municipal de Menshikov, a visita termina no centro onde se encontra o tradicional
mercado de natal, aproveite para comprar as suas prendas. Tarde livre. À noite espectáculo de ballet/Opera no
Estonian Theater ou no European Christmas Festival.
3º Dia – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita ao Parque Kadriorg e Museu Kumu. Tarde livre. À noite, jantar de
despedida no restaurante “Peppersack”.
4 º Dia – Tallinn – Helsínquia
Pequeno almoço no Hotel. À hora, indicada transporte em carro privado para o cais. Travessia marítima para
Helsínquia. Chegada e deslocação a pé para alojamento Apa no Hotel Scandic Grand Marina (fica junto do cais).
Resto de dia livre, sugere-se visita ao mercado de natal.
5º Dia – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita panorâmica da cidade. Helsínquia é uma cidade moderna e multicultural,
com cerca de 450 anos de história. Num passeio pela cidade poderá observar a fortaleza de Suomenlinna, a Praça
do Senado, o Parlamento, Finlândia Hall, o monumento a Sibleius e a igreja escavada na rocha Temppeliaukio.
Tempo livre. À hora indicada transporte em carro privado para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. Fim do
programa.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote Completo

Quarto Duplo

€720

€1.190

Quarto Single

€1.045

€1.515

Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe W com taxas de aeroporto (no Pacote Completo), transferes In/Out em
Tallinn, 3 Noites de alojamento APA no Hotel L’Ermitage ou similar, visita guiada a pé de Tallinn, 1 jantar temático em
Tallinn, Vista ao Kadriorg e Museu Kumu, Entrada no Estonian Theater ou European Christmas Festival, Serviço de guia
em Português/Espanhol/Inglês (em Tallinn), Travessia marítima Tallinn/Helsínquia, 1 noite APA no Hotel Scandic Grand
Marina ou similar, visita panorâmica de Helsínquia, Transfer out em Helsínquia e Seguro Multiviagens.

