
Báltico Clássico / 8 dias 2022 
Vilnius - Tallinn 
 
Tour Code: HANGCA 
Guia em inglês / alemão / italiano 
Categoria: Repúblicas Bálticas  
 
 
Dia 01 / Dom: VILNIUS - CHEGADA 
Chegada a Vilnius, traslado opcional para o Hotel Radisson Blu Lietuva**** ou similar, check-in, reunião de boas-
vindas. 
 
Dia 02 / Seg: VILNIUS - KLAIPEDA 
O city tour pela manhã inclui um tour panorâmico e um passeio a pé pela cidade antiga, com a catedral de Vilnius, 
Torre Gediminas, Igreja de Pedro e Paulo, Igreja de Santa Ana, a antiga Universidade e os Portões da Aurora. 
Após o tour, continuação para Trakai, a capital medieval da Lituânia, com visita ao bem preservado Castelo de 
Trakai, situado numa ilha no Lago Galve. Resto do dia em rota para Klaipeda, com chegada no final da tarde. 
Check-in no Hotel Radisson Blu Klaipeda**** ou similar. 
 
Dia 03 / Ter: KLAIPEDA 
Dia reservado para uma opcional  excursão de dia inteiro ao Istmo da Curlândia (Curonian Spit), uma estreita faixa 
de terra de 100 km de extensão o Mar Báltico e a Lagoa da Curlândia, com pequenas aldeias de pescadores, 
pinheiros e dunas de areia sem fim. A primeira parada é a Colina das Bruxas em Juodkrante. Em seguida, 
continuação para Nida, com visita às altas dunas, casa de verão de Thomas Mann e familiarização com a 
encantadora cidade resort antes do retorno para Klaipeda. Para a noite é oferecido um opcional jantar lituano no 
Restaurante Frederiko Pasazas.  
 
Dia 04 / Qua: KLAIPEDA - RIGA 
Um breve tour nos leva à cidade antiga, com suas estreitas ruas de paralelepípedos e antigas casa de grêmios. 
Visita à Praça do Teatro e Fonte Aennchen von Tharau. Continuação para Siauliai e Colina das Cruzes, um dos 
lugares mais sagrados da Lituânia católica. Prosseguimento rumo norte pela Letônia para chegar a Riga à tarde. 
Check in no Hotel Radisson Blu Latvija**** ou similar. Para a noite é oferecido um opcional concerto de órgão na 
Catedral. 
 
Dia 05 / Qui: RIGA 
O passeio a pé pela cidade antiga inclui o Castelo de Riga, a Catedral, Igreja de São Pedro, Portões Suecos, Três 
Irmãos, Pequeno e Grande Grêmio e o Monumento à Liberdade. Tarde reservada para visita opcional a Jurmala, 
vibrante estância marítima da Letônia, famosa por sua arquitetura de madeira e praias arenosas. Para a noite, 
opcional jantar letão no elegante Restaurante Three. 
 
Dia 06 / Sex RIGA - TALLINN 
Continuação ao longo da rodovia costeira para Parnu, resort de verão da Estônia. Breve visita ao resort antes de 
prosseguir pelas florestas do norte da Estônia, com chegada a Tallinn no início da tarde. Check-in no Hotel 
Radisson Blu Olympia **** ou similar. 
 



Dia 07 / Sab: TALLINN 
O tour nos leva em torno das muralhas da antiga cidade medieval e ao interior da cidade antiga, onde vemos o 
Castelo de Toompea, a Catedral, a Catedral de Alexander, a prefeitura medieval e o Salão do Grande Grêmio. 
Para a tarde é oferecida uma opcional excursão ao Parque Kadriorg e visita ao KUMU, o premiado novo museu de 
arte da Estônia, com suas coleções de belas artes clássicas e contemporâneas. Para a noite é oferecido um jantar 
medieval opcional no Restaurante Maikrahv. 
 
Dia 08 / Dom): TALLINN - PARTIDA 
Traslado opcional ao aeroporto. 
 
 
Serviços incluídos 
• 7 noite em hotéis 4* com localização central ou similares 
• 7 cafés da manhã buffet 
• Reunião de boas-vindas com coquetel de champagne ou suco 
• Estojo personalizado de boas-vindas 
• Entradas para a Igreja de Pedro e Paulo em Vilnius e medieval Salão do Grande Grêmioem Tallinn 
• Serviço de guia acompanhante em inglês 
• Ônibus ou minibus primeira classe em todo o itinerário 
• Serviços de maleteiros nos hotéis 
 
Opcionais: 
• Traslado aeroporto - Hotel Radisson Blu Lietuva: 1-3 pax - 35 euros, 4-7pax - 55 euros 
• Excursão de 4 horas para o Istmo da Curlândia - 80 euros pp 
- Jantar lituano no Restaurante Frederiko Pasazas - 35 euros pp 
- Concerto de órgão na Catedral Dome - 35 euros pp 
- Excursão de 4 horas para Jurmala - 40 euros pp 
- Jantar letão no Restaurante Three - 40 euros pp 
- Excursão de 3 horas para o parque Kadriorg Park e visita ao KUMU - 45 euros pp 
- Jantar medieval no Restaurante Maikrahv - 45 euros pp 
- Traslado Hotel Radisson Blu Olympia - aeroporto: 1-3pax - 35 euros, 4-7 pax - 55 euros 
- Meia pensão em hotéis (7 jantares x 3 pratos, café / chá) - 215 euros pp 
 
 

SAÍDAS 2022  TARIFAS EM EUROS POR PESSOA: 

Junho 05  
Julho 07, 10, 17  
Agosto 07, 14, 21, 28 

Em apt Duplo: 745,- 
Suplemento Individual: 300,- 
 

 


