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1º Dia – Lisboa – Tallinn
Voos a indicar para Tallinn – à chegada, transporte 
privado para alojamento 2 noites APA no Hotel da 
categoria selecionada no centro de Tallinn.

2º Dia – Tallinn
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita guiada 
ao lindíssimo centro histórico de Tallinn, classificado 
como Património Mundial da Unesco. Cidade medieval, 
construída entre os séculos XIII e XVI, quando Tallinn 
era membro ativo da liga hanseática. As suas muralhas 
e torres que cercam a cidade velha são consideradas as 
fortificações medievais melhor estado de preservação 
da Europa. Entre muitas atrações em Tallinn, pode 
admirar o Castelo de Toompea e a Igreja Ortodoxa de 
São Nicolau. Tarde livre para explorar a cidade a gosto 
pessoal.

3º Dia – Tallinn – Riga
Pequeno almoço no hotel. Viagem entre as duas 
capitais. Alojamento 2 noites APA no Hotel da 
categoria selecionada no centro de Riga.

4º Dia – Riga
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita da 
cidade, a capital da Letônia, mais conhecida como a 
joia do Báltico, rica na sua curiosa mistura de estilos 
arquitetónicos com destaque para a catedral, a igreja 
de S. Pedro, o Portão Sueco, a Torre da Pólvora, o 
Parlamento, entre outras atrações. Tarde livre para 

explorar a cidade a gosto pessoal.

5º Dia – Riga – Vilnius
Pequeno almoço no hotel. Viagem entre as duas 
capitais. Alojamento 2 noites APA no Hotel da 
categoria selecionada no centro de Vilnius.

6º Dia – Vilnius
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita guiada 
a Vilnius, com os seus monumentos de grande valor 
patrimonial e histórico, a Catedral de Vilnius, a Igreja 
de Peter e Paul, Torre de Gediminas, Igreja St Ana, 
Universidade Antiga entre outros. Tarde livre para 
explorar a cidade a gosto pessoal.

7º Dia- Vilnius – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte privado para o 
aeroporto. Voos a indicar para Portugal.

Os preços incluem: Voos KLM em classe G/H com taxas de aeroporto (Pac. Completo), 6 Noites de alojamento APA, 
transferes In/Out, transporte entre capitais em autocarro regular, Visita de cidade a pé em privado das cidades e Seguro 
de Multiviagens.

Tallinn,

Riga e

Vilnius

Partidas diárias até 31 de Outubro de 2023

 

Preço por Pessoa Hotel Susi / Kolonna Brigita/Ibis Vilnius Center

Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €760 €1.450

Quarto Single  €1. 305  €1.995
*Outras categorias de alojamento disponivéis no site                                                                                                                                         

https://nordictur.pt/paises-balticos/

