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Países Bálticos 

8 dias/7 noites 
Primeira classe  

Temos o grande prazer em oferecer 
um fantástico circuito pelos países 

Bálticos. Um tour de primeira classe a 
um ritmo agradável. Teremos a 

oportunidade de conhecer esta parte 
do mundo e desfrutar de excelentes 

hotéis de primeira classe no centro das 
cidades. Você terá tempo para 

aprender as capitais dos três países, 
Lituânia, Letónia e Estónia e apreciar 

maravilhosas paisagens desta parte do 
mundo. A viagem será em ônibus de 

primeira classe com guia 
acompanhante que fará todo o 

possivel para que sua viagem seja a 
mais agradável. Se houver interesse 

em viajar a Helsinque e Rússia, 
poderemos oferecer um programa 

interessante e extenções com outros 
circuitos.  

O tour dos Paises Bálticos se pode 
combinar com o tours "Coração da 

Escandinávia" e "Escandinávia 
Mágica ".  

Dia 1 Domingo  
Vilnius  

 

Chegada e serviço de traslado ao 
Hotel Radisson Blu Lietuva**** ou 
similar. Check-in. Pernoite.  

Dia 2 Segunda-feira  
Vilnius-Trakai-Vilnius 

 

Café da manhã buffet no hotel. Visita 
panorâmica em Vilnius, capital da 
Lituânia. O centro histórico da cidade 
foi declarado em 1994, patrimônio da 
humanidade pela UNESCO. Veremos 
a Catedral neoclássica, a 
Universidade, a Porta de Alba, a 
magnífica igreja gótica de Sta. Ana, a 
antiga prefeitura, etc. Pela tarde 
traslado e visita a Trakai, a antiga 
capital lituana, situada a cerca de 25 
kms ao sul de Vilnius. Veremos o 
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famoso Castelo de Trakai, de estilo 
gótico, situado em uma pequena ilha 
do lago Galve. Esta fortaleza serviu 
como defensa contra os ataques dos 
cruzados durante a idade média. 
Jantar no Restaurante Belmontas. 
Pernoite no hotel.  

Dia 3 Terça-feira  
Vilnius - Colina das Cruzes – Palácio 
de Rundale - Riga (300km)  

 

Café da manhã buffet no hotel. Saída 
em ônibus pela manhã em direção a 
Riga. Ainda na Lituânia, parada na 
Colina das Cruzes, importante centro 
de peregrinação católica. Já na Letônia 
visitaremos o famoso Palácio de 
Rundale, antiga residência dos duques 
da Curlândia, construído em estilo 
barroco pelo arquiteto russo de origem 
italiana F.B Rastrelli. Depois de uma 
visita guiada pelo Palácio viajaremos 
ao largo das colinas ao sul da Letônia 
até chegar a Riga pela tarde. 
Alojamento no Hotel Radisson Blu 
Latvija**** ou similar. Pernoite.  

 
Dia 4 Quarta-feira  
Riga-Sigulda-Riga 

 

Café da manhã buffet no hotel. Antes 
de entrarmos em Riga, teremos a 
possibilidade de conhecer a Letônia 
medieval. O tour deste dia nos leva até 
as espetaculares paisagens do Parque 
Nacional de Gauja e da cidade de 
Sigulda. Visita das ruinas do Castelo 
da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos 
(S.XIII) que estava conectado com 
outras pequenas construções 
mediante passagens subterrâneas e 
visita ao Castelo medieval de Turaida 
(1214), o melhor conservado de toda 
Letônia. Regresso a Riga. Pernoite.  

Dia 5 Quinta-feira  
Riga  

 

Café da manhã buffet no hotel. Pela 
manhã visita panorâmica de Riga, 
capital da Letônia. Antiga cidade 
hanseática, situada entre o rio 
Daugava e o canal da cidade. Em Riga 
estão presentes todos os estilos 
arquitetônicos, desde o gótico até o 
neoclássico, destacando seus edificios 
Art Nouveau. Visitaremos construções 
de grande beleza como o antigo 
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Polvorín, os edificios dos antigos 
grêmios, o Castelo de Riga ou a “Casa 
dos Três Irmãos“, etc. Pela tarde 
visitaremos o Jurmala, vibrante resorte 
marítimo, conhecido por sua 
arquitetura de madeira a praias. Jantar 
de mariscos, típico dos Paises 
Bálticos, no belo Restaurante Forest. 
Pernoite no hotel.  

Dia 6 Sexta-feira  
Riga-Tallin 

 

Café da manhã buffet no hotel. . O 
tour continua ao largo da auto estrada 
costeira até chegar a cidade de 
veraneio Parnu, onde faremos uma 
curta parada e daremos um passeio 
pela praia. Continuaremos ao largo 
dos bosques do norte da Estônia até 
chegar a Tallin. Pernoite no Hotel 
Radisson Blu Olympia **** ou similar.  

Dia 7 Sábado  
Tallin 

 

Café da manhã no hotel. Pela manhã 
visita da cidade de Tallinn. Na atual 
cidade de Tallinn, capital de Estônia, 
podemos apreciar uma perfeita 
simbiose entre as tradições mais 
antigas e a modernidade atual. Visita 
ao centro histórico da cidade onde se 
destaca a igreja de São Nicolau, a 
praça da Prefeitura, a Catedral, a Torre 
Toompea e as antigas muralhas da 
cidade. Pela tarde faremos uma 
excursão ao parque Kadriorg com 
visita incluida ao “KUMU” com suas 
coleções de arte. Pela tarde 
poderemos degustar um ótimo e 
genuíno jantar medieval no 
Restaurante Peppersack. Pernoite no 
hotel.  

Dia 8 Domingo  
Tallin 

Café da manhã buffet no hotel. 
Traslado ao aeroporto e hora de 
despedir-se dos preciosos Países 
Bálticos.  

 

Preços em 
EUR:  

1400 per pessoa em quarto duplo, 400 suplemento por quartos 
singles  

Hotéis Vilnius  Hotel Radisson Blu Lietuva - first class  
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incluídos, ou 
similares  

Riga  Hotel Radisson Blu Latvija - first class  
 

Tallinn  Hotel Radisson Blu Olympia - first class  
 

Saídas 
(garantidas 
em espanhol):  

Abril 23 
Maio 14, 21, 28, 
Junho 04, 11, 18, 25 
Julho 02, 09, 16, 23, 30 
Agosto 06, 13, 20, 27 
Septembro 03, 10 

 

Os preços 
incluem:  

 Café da manhã buffet diário  
 3 refeições - jantares em restaurantes locais.  
 Tour/excurções: 3 hrs a Trakai e visita ao Castelo 

Trakai.  
 Tour/excurções: 4 hrs ao Parque Nacional Gauja  
 Tour/excurções: 4 hrs a Jurmala  
 Tour/excurções: 3 hrs ao Parque Kadriorg  
 Transporte ônibus de primeira classe e com serviço de 

guia profissional todo o tempo.  
 Visita panorâmica com guia tal e qual como establece o 

programa.  
 Reunião de boas-vindas com cocktail de champagne 

ou suco.  
 Entrada na Universidade Antiga em Vilnius, Palácio de 

Rundale e a antiga prefeitura em Tallinn.  
 Gastos de serviços e impostos.  
 Habitação dupla em hotéis de primeira categoria como 

listado acima ou similares.  
 O tour será operado em espanhol e/ou inglês.  
 Serviço de maleteiros em todos os hotéis e toda a 

documentação do tour.  

 

Nota 
importante:  

Todos os pertences pessoais não são objeto de contrato de 
transporte e os passageiros devem ter consigo todo o tempo. 
A DT não será responsável por perdas/danos ou furto de 
pertences pessoais. Cada passageiro deve ter um seguro 
para cobrir possiveis prejuízos. A DT se reserva ao direito 
de alterar serviços/hotéis se necessário, seempre mantendo a 
mesma categoria e padrão.Todos os pertences de uso 
pessoal como bolsas de mão não são objeto de contrato de 
transporte e o passageiro deve ter consigo durante todo o 
tempo. É muito importante que cada passageiro tenha um 
seguro de viagem adequado para cobrir possiveis 
danos/perdas e furtos de sua bagagem.  
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