Joias Polonesas e Bálticas / 13 dias 2022
Cracóvia – Tallinn
Tour Code: HANGPB
Guia em espanhol / italiano
Categoria: Repúblicas Bálticas e Rússia

Dia 01 / Ter: CHEGADA A CRACÓVIA
Chegada a Cracóvia, traslado opcional ao Hotel Q Plus Krakow Centrum**** ou similar, check-in, recepção e
coquetel de boas-vindas.
Dia 02 / Qua: CRACÓVIA
Por meio milênio Cracóvia foi a capital real da Polônia, e durante séculos suas muralhas guardaram tradições e
segredos. O passeio pela manhã inclui o centro antigo com a Igreja de Santa Maria, a Universidade de
Jagiellonian, os Salões de Tecidos e Wawel com o Castelo de Wawel e a Catedral de Wawel. Para a tarde é
oferecida excursão opcional à mina de sal em Wieliczka, um impressionante labirinto de túneis que descem até
327 metros. Para a noite é oferecido um opcional jantar polonês no restaurante Hawelka.
Dia 03 / Qui: CRACÓVIA - VARSÓVIA
Saída para Czestochowa, que é o coração espiritual da Polônia, onde visitamos o Mosteiro de Jasna Gora, com a
Madonna Negra. Seguindo pelas planícies da Polônia central chegamos a Varsóvia no início da tarde. Alojamento
no Hotel Rad. Blu Sobieski**** ou similar.
Dia 04 / Sex VARSÓVIA
Varsóvia é essencialmente uma cidade de pós-guerra, com a cidade antiga meticulosamente reconstruída. O tour
pela manhã inclui a Rota Real e a cidade antiga com o Castelo Real, Catedral de São João, Praça do Mercado da
cidade antiga e o Barbican. Para a tarde é oferecida opcional excursão ao Parque Real de Lazienki, com o Palácio
na Água. Para a noite é oferecido um opcional jantar polonês no restaurante Dawne Smaki.
Dia 05 / Sab: VARSÓVIA - BIALYSTOCK
Seguimos pela bem arborizada Polônia do Norte até a região de Podlasie e Bialowieza. O bosque representa o
antigo bosque que uma vez cobriu toda Europa. Visita ao Parque Nacional Bilalowieza e sua famosa Reserva
Show do Bisão Europeu. Depois de um agradável passeio por trilhas naturais e floresta continuação para
Bialystok, para check-in no Hotel Ibis Styles Bialystok****ou similar. No final da tarde, visita a Bialystok e seu
marcante Palácio Branicki..
Dia 06 / Dom: BIALYSTOCK - VILNIUS
Saída de Bialystok para Vilnius passando por atraentes cidades resort da Lituânia. Parada em Kaunas, antiga
capital da Lituânia, para admirar a bela cidade antiga e a elegante prefeitura barroca branca antes da chegada no
final da tarde a Vilnius. Check-in no Hotel Radisson Blu Lietuva **** ou similar.
Dia 07 / Seg: VILNIUS
Vilnius é conhecida por suas mais de 1.200 edificações medievais e 48 igrejas. A visita pela manhã inclui uma
visita panorâmica à cidade e visita a pé ao centro antigo, com a Catedral de Vilnius, Torre Gediminas, Igreja de
Pedro e Paulo, Igreja de Santa Ana, Universidade e as Portas da Aurora. Para a tarde é oferecida excursão

opcional para Trakai, capital medieval da Lituânia, com o castelo de Trakai, localizado numa ilha no Lago Galve. À
tarde, jantar folclórico opcional no restaurante lituano Belmontas.
Dia 08 / Ter: VILNIUS - RIGA
Seguindo para Riga, a primeira parada é na Colina das Cruzes, um dos locais mais sagrados da Lituânia católica.
Depois de atravessar para a Letônia, logo chegamos ao magnífico Palácio Rundale, antiga residência de verão do
Duque da Curlândia. Depois de uma visita guiada ao palácio, viajamos pelas colinas do sul da Letônia para chegar
a Riga no final da tarde. Check-in no Hotel Radisson Blu Latvija****ou similar.
Dia 09 / Qua: RIGA
Fundada em 1201 pelo bispo alemão Albert, Riga é a maior das três capitais do Báltico e aqui pode-se admirar um
verdadeiro caleidoscópio dos vários estilos de sua arquitetura. O passeio a pé inclui o Castelo de Riga, a Catedral
Domo, Igreja de São Pedro, Portões Suecos, os Três Irmãos, Pequeno e Grande Grêmios e monumento à
Liberdade. Tarde reservada para visita opcional a Jurmala, o vibrante resort marítimo letão, famosa por sua
arquitetura de madeira e praias arenosas. Para a tarde é oferecido um opcional concerto de órgão na Catedral.
Dia 10 / Qui: RIGA
Depois de conhecer Riga, possibilidade de descobrir a Letônia medieval. Tour opcional para o maravilhoso cenário
do Parque Nacional Gauja e cidade de Sigulda. Ouviremos a lenda medieval da Letônia sobre a Rosa de Turaida e
veremos as ruínas do Castelo Episcopal e Castelo dos Cavaleiros da Espada antes do retorno para Riga Para a
tarde é oferecida opcional visita Museu do Automóvel de Riga, que possui uma impressionante coleção de carros
antigos, incluindo uma coleção muito original de antigas limusines soviéticas da Garagem do Kremlin. À noite
pode-se apreciar um opcional jantar letão no elegante restaurante Three.
Dia 11 / Sex: RIGA - TALLINN
O tour continua pela estrada costeira que nos leva à Estônia, com breve parada na cidade balneário de Parnu,
Curto passeio pela pelo resort antes de prosseguir através das florestas do norte da Estônia até chegar a Tallinn
no começo da tarde. Check-in no Hotel Radisson Blu Olympia**** ou similar.
Dia 12 / Sab: TALLINN
Tallinn é uma encantadora mistura de tranquilidade medieval e vida urbana moderna. O Centro Antigo medieval é
um lugar muito animado no verão, com suas muitas lojas, galerias, lojas de souvenirs, cafés e restaurantes ao ar
livre. A visita nos leva pelas muralhas medievais, e no Centro Antigo vemos o Castelo de Toompea, a Catedral
Domo, Catedral de Alexander Nevsky, Prefeitura Medieval e o salão medieval do Grande Grêmio. Para a tarde é
oferecida excursão opcional ao Parque Kadriorg e visita ao KUMU, o premiado novo museu de arte da Estônia,
com suas coleções de artes clássicas e contemporâneas. Para a noite é oferecido um opcional jantar medieval no
Restaurante Maikrahv.
Dia 13 / Dom: TALLINN - PARTIDA
Traslado opcional para o aeroporto.

Serviços incluídos
• 12 noites nos hotéis 4* com localização central mencionados ou similares
• 12 cafés da manhã buffet
• Boas-vindas com champagne, coquetel ou suco
• Estojo personalizado de boas-vindas
• Entradas: Castelo de Wawel em Cracóvia, Mosteiro de Jasna Gora em Czestochowa, catedral de São João em
Varsóvia, Parque Nacional Bialowieski, Igreja de Pedro e Paulo em Vilnius, Palácio de Rundale e medieval Salão
do Grande Grêmio em Tallinn
• Serviço de guia em inglês, alemão, espanhol, italiano para todas as saídas
• Serviço de ônibus ou minibus primeira classe conforme itinerário
• Serviço de maleteiros nos hotéis

Opcional:
• Traslado do aeroporto para o Hotel Q Plus Krakow Centrum****: 40 euros em carro privativo (1-3 pessoas), 60
euros em minibus privativo (4-7 pessoas)
• Excursão de 4 horas à mina de sal em Wieliczka - 60 euros pp
• Jantar polonês no restaurante Hawelka - 40 euros pp
• Excursão de 3 horas para o Parque Real Lazienki e visita ao Palácio na Água - 40 euros pp
• Jantar polonês no restaurante Dawne Smaki em Varsóvia - 40 euros pp
• Excursão de 3 horas para Trakai e visita ao castelo de Trakai - 45 euros pp
• Jantar folclórico no Restaurante Belmontas em Vilnius - 40 euros pp
• Excursão de 4 horas ao Parque Nacional Gauja: - 50 euros pp
• Visita ao Museu do Automóvel em Riga - 40 euros pp
• Concerto de Órgão na Catedral - 35 euros pp
• Excursão de 4 horas para Jurmala - 40 euros pp
• Jantar letão no Restaurante Three em Riga - 40 euros pp
• Excursão de 3 horas para o Parque Kadriorg e visita ao KUMU - 40 euros pp
• Jantar medieval no Restaurante Maikravh em Tallinn - 45 euros pp
• Traslado Hotel Radisson Blu Olympia - aeroporto: 35 euros em carro privativo (1-3 pessoas), 55 euros em
minibus privativo (4-7 pessoas)
• Meia pensão em hotéis (12 jantares x 3 pratos, café / chá) - 345 euros pp

SAÍDAS 2022

TARIFAS EM EUROS POR PESSOA:

Junho 07, 21
Julho 05, 19
Agosto 02, 09, 16, 23, 30
Setembro 13

Em apt Duplo: 1395,Suplemento Individual: 500,-

