Capitais Bálticas
08 dias / 07 noites
a partir de
R$ 1.446

+9x de R$ 375
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Pacote de viagem pelas 3 capitais bálticas: Vilnius – Riga – Tallinn. Confira o nosso roteiro de viagem!

Paises: Estônia - Letônia - Lituânia
Cidades: Tallin - Riga - Vilnius
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De Março à Outubro de 2022. Consulte-nos!

Inclui
– 7 noites em hotéis superiores (4*): Radisson BLU Lietuva, Radisson BLU Latvija em Riga , Radisson BLU Olumpia em Tallinn ou similares
– 7 cafés da manhãs tipo buffet conforme mencionado no programa;
– Transporte privado, incluindo as visitas mencionadas no programa;

– Encontro de boas vindas com champagne ou suco
– Pacote personalizado de boas-vindas
– Entrada na antiga universidade de Vilnius, no Palácio de Rundale, Castelo de Turaiada e o corredor medieval da Grande Guilda em Tallinn
– Serviço com guia em espanhol
– Serviço de carro ou micro-ônibus de primeira classe com Wi-Fi.
– Traslados de chegada e saída (sem guia)

Roteiro
1º DIA: VILNIUS
Chegada a Vilnius, traslado ao Hotel Radisson BLU Lietuva 4* ou similar. Restante do dia livre. Encontro de boas-vindas. Hospedagem.
2º DIA: VILNIUS
Café da manhã. Vilnius é conhecida por seus mais de 1200 edifícios medievais e 48 igrejas. A visita, pela manhã, inclui um passeio panorâmico
da cidade e uma visita a pé ao Cerco Antigo com a catedral de Vilnius, a Torre Gedimas, a Igreja de Pedro e Paulo, a Igreja de Santa Ana, a
Universidade e as Portas de Alba. À tarde, oferecemos uma excursão opcional a Trakai, a capital medieval da Lituânia, incluindo o Castelo de
Trakai, localizado em uma ilha no Lago Galve. À noite, oferecemos, jantar folclórico opcional no Restaurante Lituano Belmontas.
3º DIA: VILNIUS - RIGA
Café da manhã. Em direção à Riga, a primeira parada é na Colina das Cruzes, um dos locais mais sacros para a Lituânia católica. Depois de
cruzar a Letônia, chegaremos ao magnífico Palácio de Rundale, a antiga residência de verão do Duque de Courlandia. Depois de uma visita
guiada pelo palácio, viajaremos pelas colinas da Letônia meridional até Riga. Chegada ao Hotel Radisson BLU Latvija 4* ou semelhante.
4º DIA: RIGA
Café da manhã. Riga foi fundada em 1201 pelo bispo alemão Alberto, é a maior das três capitais bálticas onde se pode admirar um verdadeiro
caleidoscópio de seus vários estilos arquiteturais. A visita a pé inclui o Castelo de Riga, a Catedral do Domo, a Igreja de São Pedro, os Portões
Suecos, os Três Irmãos, a Casa das Guildas e a Estátua da Liberdade. À tarde está reservada para uma visita opcional a Jurmala, a vibrante
cidade do litoral letão, famosa por sua arquitetura em madeira e pelas praias arenosas. À tarde também é oferecido um concerto de órgão
opcional na Catedral do Domo.

5º DIA: RIGA
Café no hotel. Antes de conhecer Riga teremos a possibilidade de descobrir a Letonia Medieval. Tour até o maravilhoso cenário do parque
nacional de Gauja e a cidade de Sigulda. Escutaremos a lenda letona medieval sobre a Rosa de Turaida, e descobriremos a lápide de Maja,
você poderá apreciar as ruínas do castelo de Ordem Teutônica e a misteriosa caverna de Gutman. Regresso a Riga. Pela tarde, visita opcional
à excursão ao Museu do Motor de Riga. Pela noite desfrutaremos de um jantar opcional típico no Restaurante Forest.
6º DIA: RIGA - TALLIN
Café da manhã. Nossa viagem continua pela costa até a Estônia. Faremos uma pequena parada na cidade-balneário de Parnu, possibilidade de
um passeio breve pela praia báltica. O resto do trajeto nos levará, através dos bosques da Estônia, à capital do país, Tallinn. Check-in no Hotel
Radisson BLU Olumpia 4* ou semelhante.
7º DIA: TALLIN
Café da manhã. Tallinn é uma mescla encantadora da tranquilidade medieval e da vida urbana moderna. O Cerco Antigo é um lugar muito vivo
no verão, com suas numerosas tendas, galerias, mercados de souvenirs, cafés e restaurantes ao ar livre. A visita nos leva pelas muralhas
medievais no Cerco Antigo até o Castelo de Toompea, a Catedral do Domo, Catedral de Alexander Nevsky, a Câmara Municipal da Idade Média
e pelo corredor da Grande Guilda. Pela tarde, excursão opcional ao Parque de Kadriog e visita ao Museu KUMU, o novo museu de artes
estoniano, com suas coleções de artes clássicas e contemporâneas. À noite, ofereceremos um jantar medieval opcional no Restaurante
Maikrahv.
8º DIA: TALLIN
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto.

Hospedagens
Nome: Radisson BLU Lietuva ou similar | Cidade: Vilnius - 4 Estrelas
Nome: Radisson BLU Latvija ou similar | Cidade: Riga - 4 Estrelas
Nome: Radisson BLU Olumpia ou similar | Cidade: Tallin - 4 Estrelas

Saídas e Preços
Saída de Vilnius em 2022
Março: 27
Abril: 10 e 24
Maio: 01, 08, 15, 22 e 29
Junho: 05, 12, 19 e 26
Julho: 03, 10, 17, 24 e 31
Agosto: 07, 14, 21 e 28
Setembro: 04, 11, 18 e 25
Outubro: 02, 09 e 16
A partir de USD 875 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.255 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Observações
OPCIONAIS:
– Excursão de três horas a Trakai e a visita ao Castelo de Trakai: USD 50,00 por pessoa
– Jantar folclórico no Restaurante Belmontas, em Vilnius: USD 50,00 por pessoa
– Excursão de três horas ao Museu Etnográfico ao ar livre: USD 50,00 por pessoa
– Concerto de órgão na Catedral do Domo: USD 45,00 por pessoa
– Excursão de quatro horas a Jurmala com Museu da Cidade: USD 50,00 por pessoa
– Jantar letão no Restaurante Forest, em Riga: USD 50 ,00 por pessoa
– Excursão de três horas ao Parque Kadriorg e visita a KUMU: USD 55,00 por pessoa
– Jantar medieval no Restaurante Maikrahv, em Tallinn: USD 55,00 por pessoa
– Meia pensão nos hotéis (7 jantares X3 pratos, café/chá50) USD 245,00 por pessoa

Pacote sujeito a disponibilidade e alterações sem aviso prévio

Fotos

