
  

 

 

 

 

 
 
 
1º DIA: ORIGEM – VILNNIUS  
Saída dos locais e hora indicados em direcção ao aeroporto. Partida em avião de linha regular com destino a Vilnnius. Chegada ao 

Aeroporto Internacional de Vilnius. Transfer para o hotel e acomodação. Almoço no hotel. Resto de dia livre à disposição. Jantar e 

alojamento.  

2º DIA: TAKAI - VILNNIUS 
Pequeno-almoço e saída para uma visita panorâmica da cidade de VILNNIUS, cidade famosa pelo seu magnífico centro histórico e 
pelo estilo barroco das suas inúmeras Igrejas. Durante o passeio contemplaremos a Catedral de Vilnnius com a sua imponente vista 
neoclássica, a Igreja de São Pedro e São Paulo, o conjunto de edifícios da Velha Universidade, a Igreja de Santa Ana e a de São 
Nicolau, a mais antiga da Lituânia, o Portão da Aurora, o único que se preservou de todos os portões existentes na muralha de 
Vilnnius no século XVI. Além disso poderemos visitar o bairro da comunidade judaica de Vilnnius, subir ao Castelo e à Torre de 
Gediminas. Almoço. Tarde livre à disposição com possibilidade de visita a TRAKAI (facultativo). Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.  
 
3º DIA: VILNNIUS – COLINA DAS CRUZES – PALÁCIO RUNDALE – BAUSKA – RIGA  
Pequeno-almoço e partida em direcção a SIAULIAI. Visita à COLINA DAS CRUZES, abundada neste símbolos religiosos feitos de 

todos os materiais possíveis, uma sobre outra numa impressionante selva, milhares de cruzes, postas no solo ou simplesmente 

apoiadas umas sobre outras; entre elas destaca-se uma grande cruz de madeira com um Cristo de bronze, um donativo de João Paulo 

II. Seguimos para a visita ao Palácio e ao Parque de RUNDALE, construído em 1740 por Bartolomeo Rastrelli, famoso arquitecto de 

São Petersburgo. Almoço. Pela tarde, viagem com destino a RIGA. Chegada ao hotel e acomodação. Jantar e alojamento.  

4º DIA: RIGA – JURMALA – RIGA  
Pequeno-almoço e saída para visita panorâmica pela cidade de RIGA, uma cidade cosmopolita, considerada a mais ocidental das 

capitais bálticas. A visita irá levar-nos à Velha Riga, centro histórico da cidade com o Monumento da Liberdade, a Casa da Ópera 

Nacional, os Grémios, a a Catedral de Riga, mais conhecida como o Domo, templo Luterano originalmente dedicado à Virgem, o 

Castelo de Riga, a Igreja de São Pedro, autêntica obra-prima da arquitectura gótica tardia, edificada em 1209 com a torre de vista 

panorâmica, e a Casa das Cebaças Negras. Além disso visitaremos o Mercado Central de Riga e o bairro dos edifícios Art Nouveau 

com as suas características fachadas. Almoço. Resto do dia livre. Excursão opcional a JURMALA, um famoso centro balnear, cujo 

nome significa praia. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  

5º DIA: RIGA – SIGUIDA - RIGA 
Pequeno-almoço e dia livre em RIGA ou em alternativa excursão opcional a SIGUIDA, localidade residencial de Verão e um centro de 
esqui no Inverno, no coração da chamada Suiça Letona. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  
 
6º DIA: RIGA – PARNU - TALLIN 
Pequeno-almoço e partida para PARNU. Visita panorâmica pela capital de versão da Estónia, assim chamada pelos seus inúmeros 

banhistas atraídos pelas suas praias de areia e belos bosques. A cidade tem um passado hanseático. Almoço. Saída para TALLIN. 

Chegada ao hotel e acomodação. Jantar e alojamento.  

7ºDia: TALLIN 
Pequeno-almoço e visita panorâmica de TALLIN, que consta de visita de autocarro e passeio a pé pelo centro histórico da cidade, 
rodeado de muralhas e torres medievais. Alguns dos pontos a visitar que podemos destacar são: Convento de Santa Brigita, Palácio 
e Parque Kadriorg, Monumento Russalka, Campo de Canções, Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky, Parlamento e a Praça da 
Câmara Municipal entre outros. Almoço e tarde livre ou em alternativa excursão opcional ao Museu ao ar livre Rocca-Al-Mar. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  
 
8ºDia: TALLIN – ORIGEM 
Pequeno-almoço e saída em direcção ao aeroporto com destino de origem a Portugal. Chegada e inicio da viagem de regresso aos 
nossos locais de origem. Fim dos nossos serviços.  

 
 
 
 
 
 

 
 
O preço inclui: Viagem de ida e volta em autocarro grande turismo. Estância em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotéis seleccionados, Seguro MAPFRE assistência. 
O preço não inclui: Tudo o estipulado no programa da viagem como facultativo, opcional ou não incluído como as entradas a museus e monumentos que não figurem como incluido no programa da viagem, o suplemento 
de habitação individual estipulado em 25€ por pessoa e noite. 
Condições Gerais: Os preços deste programa são totais (IVA incluído) e estão sujeitos à possibilidade de serem modificados no momento de formalizar a reserva. A revisão só terá lugar para incorporar variações de preço 
dos transportes, incluido o preço dos carburantes, as taxas e impostos relativos a determinados serviços e tipos de cambio aplicados a viagem organizada. Oferta condicionada ao 30% da quantia  no momento de 
formalizar a reserva, o resto da importância terá que ser abonada pelo menos 15 dias antes do inicio dos nossos serviços. A excursão só se realiza com um mínimo de 40 participantes – o número de passageiros deve ser 
comunicado 10 dias antes do inicio da viagem.  

 


