
Metrópoles Bálticas / 10 dias 2021 
Vilnius – Helsinki 
 
Tour Code: HANGBM 
Guia em espanhol  
Categoria: Repúblicas Bálticas  
 
DIA 1: CHEGADA A VILNIUS 
Chegada a Vilnius, traslado opcional ao Hotel Rad. Blu Lietuva**** ou similar, reunião de boas-vindas. 
 
DIA 2: 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 S. Ana, a 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 3: 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 de Rundale, antiga residência de verão 
do Duque da Curlândia. Depois de uma visita guiada ao palácio, viajamos pelas colinas do sul da Letônia para 
Riga. Chegada ao Hotel Talink Riga**** ou similar. 
 
DIA 4: RIGA 
Riga foi fundada em 1201 pelo bispo alemão Albert, 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, as Casas dos Grêmios e a Estátua da 
Liberdade. Tarde reservada para uma visita opcional a Jurmala, o vibrante orgulho letão do mar, famosa por sua 
arquitetura de madeira e praias arenosas. Para a tarde também é oferecido um concerto de órgãos opcional na 
Catedral Domo. 
 
DIA 5: RIGA 
Pela manhã temos a possibilidade de descobrir a Letônia medieval. Excursão 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 
descobriremos a lápide de Maja. Pode-se apreciar as ruínas do castelo da Ordem Teutônica e a misteriosa 
caverna de Gutman. Para a tarde é oferecida visita opcional ao Museu Etnográfico ao ar livre, uma ampla 
exposição da vida rural do século XVIII. À noite apreciaremos um típico jantar letão no restaurante Forest. 
 
DIA 6: RIGA - TALLINN 
Nossa viagem continua pela estrada costeira que nos leva à Estônia, com breve parada na cidade balneário de 
Parnu, possibilidade de um curto passeio pela praia báltica. O resto da viagem nos leva através das florestas da 
Estônia até chegar à sua capital Tallinn. Check-in no Hotel Tallink City**** ou similar. 
 



DIA 7: 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 novo museu de arte da Estônia, com suas 
coleções de artes clássicas e contemporâneas. Para o final da tarde é oferecido um jantar medieval opcional no 
Restaurante Maikrahv. 
 
DIA 8: TALLINN - HELSINKI 
Depois da manhã livre nos dirigimos para tomar o ferry para Helsinki e desfrutar uma refrescante viagem pelo 
arquipélago antes de chegar a Helsinki. Chegada, traslado ao hotel e check-in no Hotel Rad. Blu Seaside**** ou 
similar. 
 
DIA 9: HELSINKI 
Helsinki está localizada no limite entre as culturas ocidental e oriental e isto se reflete por toda parte na verdejante 
e viva capital da Finlândia. A visita nos leva pelos arredores dos portos, rua principal Mannerheim e Edifício do 
Parlamento, Praça Finlandia, Monumento de Sibelius e a igreja escavada na rocha. O passeio termina no porto, 
onde embarcamos no ferry noturno da Tallink Silja para navegar pelo Mar Báltico para Estocolmo. À tarde, 
excursão opcional ao Fortaleza de Suomenlinna, um tesouro cultural construído no século XVIII como fortaleza 
marítima. Situado em uma ilha, este fortaleza e um atração única para os visitantes. A noite pferece um jantar 
opcional em Restaurante Salve. 
 
DIA 10: HELSINKI  
Traslado opcional ao aeroporto. 
 
Serviços incluídos 
• 9 noites em hotéis 4 estrelas com localização central 
• 9 cafés da manhã tipo buffet nos hotéis 
• Boas-vindas com champagne, coquetel ou suco 
• Estojo personalizado de boas-vindas 
• Entrada para a igreja de Pedro e Paulo, Palácio de Rundale e salão medieval do Grande Grêmio em Tallinn, 
igreja escavada na rocha em Helsinki 
• Serviço de guia em espanhol e italiano  
• Serviço de ônibus de primeira classe conforme itinerário 
• Bilhete para hidrofoil Tallinn-Helsinki (2a classe) 
 
Opcional: 
• Traslado do aeroporto para o Hotel Artis: EUR 35 para o carro privativo (1-3 pessoas), EUR 55 para o minibus 
privativo (4-7 pessoas) 
• Excursão de 3 horas para Trakai e visita ao castelo de Trakai: EUR 40 pp 
• Jantar folclórico no Restaurante Belmontas em Vilnius: EUR 40 pp 
• Excursão de 4 horas ao Parque Nacional Gauja: EUR 50 pp 
• Concerto de Órgãos na Catedral Domo: EUR 35 pp 
• Excursão de 4 horas para Jurmala com Museu da Cidade: EUR 40 pp 
• Jantar letão no Restaurante Forest em Riga: EUR 40 pp 
• Excursão de 3 horas para o Parque Kadriorg e visita ao KUMU: EUR 40 pp 
• Jantar medieval no Restaurante Maikravh em Talllin em: EUR 40 pp 
• Excursão de 6 horas ao Parque Nacional de Lahemaa: EUR 70 pp 
• Jantar Finlandês no Restaurante Salve em Helsinki: EUR 60 pp 
• Excursão de 3 horas à Fortaleza de Suomenlinna: EUR 60 pp 
• Traslado do Hotel Glo Art para o aeroporto de Helsinki: EUR 80 para o carro privativo (1-3 pessoas), EUR 100 
para o minibus privativo (4-7 pessoas) 
• Meia pensão em hotéis 7 jantares x 3 pratos, café / chá): EUR 285 pp 



 

SAÍDAS 2021  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Maio: 30  
Junho: 06, 13, 20, 27  
Julho: 04, 11, 18, 25  
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29  
Setembro: 05, 12, 19  

Em apt Duplo € 1045,- 
Suplemento Individual € 450,- 

 


