Polónia
e as
Jóias do Báltico
Partidas
2019

Julho 9, 16, 23 e 30
Agosto 6, 13, 20 e 27
Circuito guiado - Espanhol/Inglês

1º Dia – 3ª Feira – Lisboa – Cracóvia
Voos a indicar para Cracóvia. À chegada transporte
para alojamento APA 2 noites no Novo Hotel Krakow
Centrum ou similar.

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

2º Dia – Cracóvia
Visita guiada à cidade, passando pela igreja St. Mary’s,
“Universidade” Jagiellonian e Castelo de Wawel entre
outros. Tarde livre para opcional as famosas minas de
sal Wieliczka. À noite, jantar opcional.
3º Dia – Cracóvia – Varsóvia
Deixamos a cidade em direcção a Czestochowa,
coração espiritual da Polónia, visitamos o Mosteiro
Jasna Gora com a Black Madonna – chegada a Varsóvia
ao início da tarde para alojamento APA 2 noites no
Novo Hotel Centrum Warsaw ou similar.
4º Dia – Varsóvia
Visita guiada a cidade, uma cidade do pôs guerra com
toda a sua zona histórica reconstruída ao pormenor.
Tarde livre para opcional ao Royal Lazienki Park. À
noite, jantar opcional.
5º Dia – Varsóvia – Mragowo
Viagem para norte até ao lago Masurian uma das
paisagens mais bonitas da Polonia. À tarde, passeio
pela região até alcançar Mragowo. Alojamento Apa no
Hotel St. Bruno ou similar.
6º Dia – Mragowo – Vilnius
Viagem até à cidade de Kaunas. Passeio pela zona
histórica da cidade e continuação da viagem para
Vilnius. Chegada e alojamento APA 2 noites no Hotel
Radisson Blu Lietuva ou similar.
7º Dia – Vilnius
Visita panorâmica da cidade e passeio a pé na zona
histórica com todos os seus pontos principais. Tarde
livre para visita opcional a Trakai, antiga capital da
Lituânia – À noite, possibilidade de jantar com folclore
tradicional no restaurante Belmontas (opcional).

8º Dia – Vilnius – Riga
Viagem em direcção a Riga com paragem na 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. Chegada a Riga. Alojamento APA
3 noites no Hotel Mercure Riga ou similar.
9º Dia – Riga
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. Almoço opcional em restaurante local.
À tarde, visita opcional a Jurmala famosa pela sua
arquitectura em madeira e suas fantásticas praias. À
noite, concerto de órgão na Dome Catedral (opcional).
10º Dia – Livre em Riga
De manhã visita opcional ao Parque Nacional de Gauja
e cidade de Sigulda com as ruínas do castelo episcopal
e o castelo do Cavaleiro da espada. Tarde livre para
explorar Riga. À noite, jantar opcional.
11º Dia – Riga – Tallinn
Viagem pela estrada costeira até à estância de Verão
Parnu. Pequeno tour pela localidade. Chegada a
Tallinn e alojamento APA 2 noites no Hotel Radisson
Blu Olympia ou similar.
12º Dia – Tallinn
Visita guiada da cidade incluindo passeio pela parte
antiga, com os seus pontos de interesse turístico.
Tarde livre para opcional ao parque de Kadriorg e seu
Palácio e ao Museu Kumu. À noite jantar opcional.
13º Dia – Tallinn – Lisboa
Transporte para o aeroporto. Voos a indicar para
Lisboa. – FIM DE PROGRAMA
Consulte Lista de opcionais

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.445

€2.165

Quarto Single

€2.075

€2.755

Os preços incluem: Voos Lufthansa W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), transferes In/Out, 12 noites Apa nos
hotéis mencionados ou similares; visita panorâmica das cidades, Entradas no Castelo de Wawel na Cracóvia, Mosteiro de
Jasna Gora, Catedral de St. John em Varsóvia , Universidade de Vilnius; Rundale Palace e Medieval Great Hall em Tallinn,
serviço de guia em Espanhol/Inglês; serviço de bagageiro nos hotéis e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

