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ABRIL / JULHO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Helsínquia

DIA 2  ›  Helsínquia  ›  Tallinn

DIA 4  ›  Riga  ›  Jürmala  ›  Riga  80 Kms

DIA 3  ›  Tallinn  ›  Pärnu  ›  Sigulda  ›  Riga   
360 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino a Helsínquia, via Frankfurt. Chegada e 
desembarque. Transporte para o centro.  Jantar. Alojamento 
no Hotel Scandic Marina  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã visita à capital 
da Finlândia, conhecida pela perfeita fusão do seu passado 
ancestral e das últimas tendências do design moderno. 
Passagem por alguns dos pontos mais emblemáticos, como 
a Praça do Senado com a sua belíssima Catedral e o Palácio 
do Conselho de Estado, a Praça do Mercado, o Monumento 
dedicado ao compositor Sibelius e a Igreja Luterana 
Temppeliaukio Kirkko, erigida no interior de uma rocha, 
aproveitando toda a estrutura natural.  Saída em direção ao 
cais para embarque no ferry com destino a Tallinn, capital da 
Estónia. Chegada e formalidades de desembarque. Almoço. 
Início da visita pela cidade de Tallinn, excelente exemplo de 

Pequeno-almoço no hotel. Manhã dedicada à visita de Riga, 
a maior metrópole da região dos Bálticos e onde podemos 
apreciar a combinação entre a tradição e a modernidade 
patente na arquitectura, na gastronomia e no estilo de 
vida da comunidade local. Passeio pelo bairro caraterizado 
pelos seus edifícios de Art Nouveau, autêntica galeria de 
arte. Percorreremos o centro histórico, Património Mundial 
da UNESCO, para apreciar alguns dos monumentos como a 
Catedral Católica de São Jacó, a Casa dos Cabeças Negras, 
antiga sede dos comerciantes da Liga Hanseática, e a 
Catedral de Riga. Almoço. Durante a tarde, tempo para visita 
a Jürmala, famosa Riviera dos Bálticos, onde se destacam 
as encantadoras casas de madeira, Património Mundial da 
UNESCO. Regresso a Riga e tempo livre para desfrutar do 
ambiente rústico da cidade. Jantar.  Alojamento. 

Pequeno-almoço no hotel. Partimos em direção a Sigulda 
com uma breve paragem em Pärnu, popular estância balnear 
da Estónia. Tempo para apreciar as casas típicas de madeira 
e pedra, a Porta de Tallinn e a Torre Vermelha, monumento 
mais antigo da Pärnu. Continuação até ao deslumbrante 
Parque Nacional do Vale de Gauja, em Sigulda na Letónia, 
repleto de grutas, castelos e florestas. Almoço. Visita às ruínas 
do antigo Castelo de Sigulda.  Visita ao Castelo Medieval de 
Turaida e às Grutas de Gutmanis. Prosseguimos até Riga, 
capital da Letónia. Jantar.  Alojamento no Avalon Hotel & 
Congress   ou similar. 

DIA 7  ›  Vilnius  ›  Lisboa ou Porto

DIA 6  ›  Vilnius  ›  Trakai  ›  Vilnius  55 Kms

DIA 5  ›  Riga  ›  Bauska  ›  Siauliai  ›  Vilnius  
375 Kms

Pequeno-almoço servido em lunch-box. Em hora a indicar 
localmente, transporte para o aeroporto de Vilnius para 
embarque no voo regular com destino ao Porto ou Lisboa, 
via Frankfurt. Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Durante a manhã, passeio pelas 
ruas típicas de Vilnius recheadas de lendas, história e cultura. 
Destaque para a Catedral, a Praça Central, as Igrejas de Santa 
Teresa e da Santíssima Trindade, o Palácio Presidencial e a 
Igreja de Santa Ana, outrora sede do exercito de Napoleão. 
Almoço. Visita à pitoresca cidade de Trakai, antiga capital 
do Grande Ducado da Lituânia. Visita ao Castelo de Trakai 
situado numa das ilhas do Lago Galvé, e que alberga um 
interessante museu alusivo à história e cultura da Lituânia. 
Regresso a Vilnius. Jantar típico, onde será possível desfrutar 
da música tradicional e provar algumas das iguarias lituanas.  
Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Bauska para visita ao 
Palácio de Rundale, de estilo barroco e com os seus luxuosos 
jardins inspirados no estilo francês, um dos maiores legados 
do período soviético. Almoço. Continuação para Vilnius, 
capital da Lituânia. Breve paragem em Siauliai para conhecer 
a Colina das Cruzes, centro de peregrinação católica, marco 
que assinala a revolta do povo lituano contra o absolutismo 
da União Soviética e a presença do exército vermelho no país. 
Chegada a Vilnius. Jantar. Alojamento no Hotel Courtyard by 
Marriott Vilnius City Center  ou similar.

conservação do património medieval a nível mundial. Passeio 
pelo encantador centro histórico, com destaque para o 
Castelo de Toompea, a Catedral de Alexandre Nevski, a Praça 
Central e a Catedral de Santa Maria. Terminamos a visita no 
Palácio Kadriorg, expoente máximo da arquitetura estónia, 
que alberga atualmente o Museu de Arte. Jantar típico numa 
taberna medieval. Alojamento no Centennial Hotel Tallinn 
 ou similar. 

Helsínquia
& Capitais

Bálticas
Embarque numa verdadeira viagem pelo tempo e deixe-se seduzir pelos 

encantos das capitais Bálticas. Do património cultural de Tallin, à “art nouveau” 
de Riga, nunca esquecendo a herança medieval de Vilnius, aceite o nosso desafio 

e conheça os mais belos castelos, as tradicionais tabernas e o típico folclore.  

1. VISTA PANORÂMICA DE HELSÍNQUIA

2. CASTELO DE TRAKAI 3. CENTRO HISTÓRICO DE TALLINN 4. CATEDRAL DE RIGA

09 Partidas de 
Lisboa ou Porto
7 dias › 6 noites de alojamento
de 4 a 10 de Abril,
de 4 a 10 de Julho

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de 
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (02h40) - Frankfurt (02h20) - Helsínquia
• Vilnius (02h10) - Frankfurt (02h40) - Porto ou 
• Lisboa (03h00) - Frankfurt (02h20) - Helsínquia 
• Vilnius (02h10) - Frankfurt (03h05) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 170€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa ou espanhola 
em Helsínquia, Tallin, Riga, Vilnius e Trakai;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 5 almoços e 6 jantares;
› Entrada na Igreja de Pedra (Temppeliaukio kirkko) 
em Helsínquia; Palácio e Museu de Arte de Kadriorg 
em Tallinn, Ruínas do Castelo de Sigulda; Castelo 
Medieval de Turaida, Grutas de Gutmanis; Catedral 
de Riga; Palácio de Rundale; Colina das Cruzes; a 
Igreja de Santa Ana em Vilnius e Castelo de Trakai;
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Travessia de ferry Helsínquia – Tallinn; 
› Seguro de Viagem  – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

Duplo

Single

Crianças *

   1.495€

   1.685€

   1.120€

›
REFEIÇÕESVISITAS

11 11

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


