CIRCUITO
PARTIDAS
Junho : 02, 16 e 23
Julho: 07, 21 e 28
Agosto: 04, 11, 18 e 25
Setembro: 01, 08 e 15

RIGA - TALLIN E
SÃO PETERSBURGO
CLÁSSICO

PREÇO POR PESSOA
09 Dias / 08 Noites

QUARTO

Standard

ÉPOCAS

02 Jun a 23 Jun Noites Brancas

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

-

€ 1.279,00

€ 1.911,00

€ 1.151,00

€ 1.680,00

07 Jul a 15 Set
Suplemento para partida do Porto: € 65,00

Hoteis Previstos:
Riga 4* Sup. - Radisson Blu, Islande, Bellevue Park Hotel ou similar
Tallin 4* Sup- - Park Inn Radisson meriton Conference & Spa, Euroopa, Ullemiste, Tallin City ou similar
S. Pertersburgo 4* Sup. - Radisson, Marriot, Holiday Inn, Sokos, Nash, Vedensky ou similar

Inclui
— Viagem aérea com a KLM em classe G , para o percurso Lisboa/ São Petersburgo e Moscovo /Lisboa via Amesterdão ou Paris em classe G , com direito ao
transporte de 12 kg de bagagem cabine.
— Transporte dos aeroportos hotéis e volta
— Circuito e visitas conforme itinerário, com guias oficiais locais a falar espanhol.
— Refeições indicadas no programa (8 pequenos almoços e 2 almoços)
— Seguro Multiviagens
— Taxas hoteleiras, de turismo e Iva
—Taxas de aeroporto, segurança e combustível de 90,00 (sujeitas a reconfirmação no ato de emissão)
Não Inclui
— Vistos
— Bebidas às refeições
— Extras de carácter pessoal e atividades opcionais
— Gratificações

CIRCUITO
RIGA - TALLIN E
SÃO PETERSBURGO
ITINERÁRIO

CLÁSSICO

1º Dia – Porto ou Lisboa /Amesterdão / Riga

Russalka. Passagem em frente as ruinas do Convento de Santa Brigida,

Comparência no 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque

pelo Parque de Kadriorg. Passeio pelo centro histórico e as suas

e saída com destino a Amesterdão . Mudança de avião e continuação com

encantadores ruas medievais. Visita a Catedral ortodoxa de Alexander

destino a Riga. Chegada, assistência e transporte ao hotel. Alojamento.

Nevsky, a mais importante igreja ortodoxa de Tallin. Visita a catedral
luterana de Santa Maria, um dos edifícios mais antigo de Tallin. Regresso

2º Dia – Riga

ao hotel e tarde livre.

Pequeno almoço no hotel e saída para visita do Mercado Central de
Riga, o maior mercado dos países Bálticos e um dos maiores da Europa.

5º Dia – Tallin

Continuação para visita panorâmica da cidade de Riga, capital da Letónia, a

Pequeno almoço no hotel. Dia livre.

maior e mais cosmopolita das três capitais bálticas, e em 1997 foi declarada
Património da Humanidade pela UNESCO. Passeio a pé pelo centro histórico

6º Dia – Tallin – São Petersburgo

onde as suas ruas de pedra conferem um encantador ambiente medieval,

Pequeno almoço e em hora a combinar localmente transporte para

começando pelo Castelo de Riga, atual sede da presidência da república

São Petersburgo 8 em função do numero de participantes o transporte

e o Museu de Historia da Letónia. Continuação pelos vestígios da antiga

pode ser em autocarro privado ou em autocarro regular de primeira

muralha medieval, a Torre de Polvorin e a Porta Sueca, Antigo Convento

classe, sem acompanhante e em função do horário do mesmo o pequeno

e Hospital do Espirito Santo, a Casa da Três Irmãs, a Casa das “Cabeças

almo, almoço e jantar podem ser pic-nic). Chegada a São Petersburgo e

Negras”, o Pequeno e o Grande Grémio, a Catedral católica de Santiago, a

transporte ao hotel. Alojamento.

igreja de S. Pedro e o Domo. A visita termina na antiga Praça do Mercado em
frente a Camara Municipal. Tarde livre.

7º Dia – São Petersburgo
Pequeno almoço no hotel e saída para visita panorâmica da cidade, onde

3º Dia – Riga – Sigulda – Turaida – Gutmanis – Parnu - Tallin

poderá apreciar a Prespectiva Nevsky com os seus prestigiosos edifícios:

Pequeno almoço no hotel e saída para Sigulda e visita ao Parque Nacional do

Palácio Anichkov, Stroganov e Beloselski-belozerski, a Catedral Nossa

Vale de Gauja, continuação para visita panorâmica de Sigulda, encantadora

Senhora de Kazan, a Igreja S. Salvador, o antigo Palácio de Inverno, o

pequena cidade situada no centro do vale Gauja, onde poderá admirar o

Museu do Hermitage, a Cabana de Pedro e Paulo, o Almirantazgo, o

Castelo Novo de Sigulda, assim como o Castelo Velho de Sigulda. Saída

edifício do Senado e a Catedral de S. Isaac. Pequeno passeio a pé pelo

para visita de Turaida passando pelo cemitério Livon, onde se encontra o

bairro Dostoievski. Visita a Igreja Nossa Senhora de Vladimir, visita ao

túmulo de Maija, a legendaria “Rosa de Turaida”, o jardim de esculturas e o

Mercado Kuznechy, um dos mais famosos da cidade e sem duvida o

Castelo Medieval de Turaida. Continuação para visita de Gruta de Gutmanis,

favorito dos habitantes, e ao exterior do Acorazado “Aurora”, barco da

situada nas margens do rio Gauja, a maior e mais profunda gruta da região

antiga marinha de guerra imperial. Continuação para visita ao exterior da

do Baltico. Almoço em restaurante local e saída para Parnu. Chegada a

cabana de Pedro o grande e da Fortaleza de Pedro e Paulo. Almoço em

Parnu e breve visita panorâmica, passando por Ruutli, principal rua pedonal

restaurante local. Tarde livre.

de Parnu com encantadoras casas coloridas, de pedra e de madeira,
tipicamente estónias. Poderá admirar as Portas de Tallin e a Torre Vermelha,

8º Dia – São Petersburgo

o monumento mais antigo de Parnu, assim como o exterior das igrejas

Pequeno almoço e dia livre.

de Santa Isabel e a Igreja ortodoxa de Santa Catalina. Saida para Tallin.
Chegada e alojamento.

9º Dia – Moscovo /Amesterdão / Lisboa ou Porto
Em hora a informar localmente transporte para o aeroporto.

4º Dia – Tallin

Formalidades de embarque e saída com destino a Amesterdão. Chegada

Pequeno almoço no hotel e saída para visita panorâmica da cidade de

mudança de avião e continuação da viagem com destino a Lisboa ou

Tallin, passando pelo bairro costeiro de Pirita onde se localiza o Memorial

Porto.

