
55 PANAVISIÓN

DIA 1. BRASIL - HELSINKI
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Helsinki. Noite a bordo.

DIA 2. HELSINKI
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Jantar no 
hotel e hospedagem.

DIA 3. HELSÍNQUIA - TALLIN
Buffet de café da manhã. Na primeira hora, fare-
mos a visita panorâmica da cidade com guia local 
conhecida como “O Capital Nórdico Branco”. Nesse 
passeio vamos descobrir o antigo mercado, a Plaza 
del Senado, onde vamos contemplar sua catedral 
neoclássica luterana do ano 1852, o Estádio Olím-
pico, o parque Sibelius, dedicado ao compositor fin-
landês Jean Sibelius, a igreja Temppeliaukio (entrada 
incluída), obra prima pregada na rocha, etc. Almoço 
no restaurante. Na parte da tarde, vamos fazer um 
cruzeiro no mar Báltico por 2 horas para chegar a 
Tallinn, a chamada “Praga do Báltico”. Desembarque 
e traslado ao hotel. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4. TALLIN
Buffet de café da manhã. Pela manhã visita panorâ-
mica na cidade com guia local, cujas ruas nos levam 
a tempos medievais. Andaremos pela cidade antiga, 
onde se destacam a Câmara Municipal, a Igreja de San 
Olaf, a Igreja do Espírito Santo e a Farmácia Municipal, 
sendo uma das mais antigas da Europa. Continuare-
mos visitando a Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky 
(entrada incluída) e Parlamento. Almoço em restau-
rante. Pela tarde, terão a possibilidade de realizar uma 
excursão opcional ao Palácio Kadriorg e ao Bairro Pi-
rita, os bairros mais prestigiados da cidade que abri-
gam o palácio barroco ou as ruínas do mosteiro Santa 
Brigitta. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5. TALLÍN - PÄRNU - TURAIDA - SIGULDA – 
RIGA (Excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Primeira coisa, partida para 
a cidade área costeira de Pärnu, uma das cidades 
mais bonitas desta república e considerada a capital 

de verão, onde vamos dar um passeio com o nosso 
guia. Almoço no restaurante. Continuaremos a nossa 
viagem em direção a Turaida, onde visitaremos o im-
ponente castelo (entrada incluída), a igreja de madeira 
e o cemitério Livon, onde está o túmulo lendário do 
“Rosa de Turaida “, também visitaremos as cavernas 
de Gutmanis (entrada incluída), relacionada com a le-
genda do livones. Partida para Sigulda e visita ao par-
que nacional da Gauja (entrada incluída), onde você 
pode admirar paisagens naturais no seu vale. Vamos 
continuar nossa rota para Riga, uma cidade localizada 
nas margens do Mar Báltico e famosa por seus mais 
de 800 edifícios estilo Art Nouveau. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 6. RIGA - JURMALA - RIGA  
(viagem de um dia completo)
Buffet de café da manhã. Visita panorâmica pela 
cidade com guia local de Riga. Vamos fazer um pas-
seio a pé ao centro histórico declarado Patrimônio 
da Humanidade onde podemos apreciar a Câmara 
Municipal de Riga, a Igreja de São Pedro (entrada in-
cluída, sem subida para a torre), o Portão Sueco, o Mo-
numento a Liberdade, o Mercado Central, onde você 
pode conhecer a sociedade letã. Almoço no restau-
rante. A seguir, visita da cidade costeira de Jurmala, 
zona de veraneio e cidade do Báltico-Báltico famoso 
por suas moradias modernistas. Jantar no hotel e 
hospedagem.

DIA 7. RIGA - COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS
Buffet de café da manhã. Após finalizar, partida para 
o Rundale Palace, onde você poderá fazer uma visita 
opcional. Construído entre 1736 e 1740 pelo mesmo 
arquiteto que construiu o Museu Hermitage de San 
Petersburgo, o palácio era uma famosa residência 
de verão de Ernst Johann Biron, duque de Curlân-
dia. Almoço no restaurante. Cruzaremos a fronteira 
com Letónia e no caminho faremos uma parada para 
visitar a misteriosa Colina das Cruzes, centro de pere-
grinação cristã, cuja história remonta ao ano de 1831. 
Continuação e chegada a Vilnius, capital da Letónia, 
cuja centro histórico é um dos mais bem preservados
Europa. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 8. VILNIUS
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade com guia local, declarado Patrimônio 
da Humanidade. Durante nossa visita, contemplare-
mos Torre de Guediminas, Igreja Católica de San Juan 
(entrada incluída), a Catedral (entrada incluída), a 
Igreja de San Pedro e San Pablo (entrada incluída), a 
magnífica cidade antiga, o bairro judeu, etc. Almoço 
no restaurante. À tarde, possibilidade de fazer uma 
excursão opcional a Trakai, conhecida como “cidade 
sobre a água “, uma fortaleza completamente cercada 
por Lago Galve e fundada no século XIV. Retorno ao 
hotel. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9. VILNIUS
Buffet de café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

FINLÂNDIA E
REPÚBLICOS BÁLTICOS
Helsinki, Tallin, Pärnu, Turaida, Sigulda, Riga e Vilnius

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas com um guia local de Helsinki, Tallinn, Riga e Vilnius.

• Visitas a Pärnu, Turaida, Sigulda e Jurmala.

• Cruzeiro pelo Mar Báltico.

• Excursão ao Monte das Cruzes.

Hotéis previstos ou similares 

Helsinki Sokos Tapiola Garden  4**** Espoo

Tallin Tallink Pirita  4**** Ciudade

Susi Hotel 3*** Ciudade

Riga Tomo Hotel Riga 3*** Ciudade

Ibis Styles Riga 3*** Ciudade

Vilnius Urbihop Hotel Vilnius 3*** Ciudade

Karolina 3*** Ciudade

Catedral Alexander Nevsky (Tallin)

Datas de saída

Junho 3 12 18 24

Julho 8 16 22 30

Agosto 6 13 20 27

Setembro 3

Tallin

Vilnius

Riga

Helsinki

9  dias  ... a partir de  1.065 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.065

Suplemento apart. Individual ................... 420

Desconto média pensão  ........................... -155

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado ou 
similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Parnü e Turaida e Sigulda com ingres-
sos incluído 
Visita panorâmica com guia local de Riga e visita 
à cidade costeira de Jurmala.

• Outras visitas e excursões:  
Panorâmicas com guia local de Helsinki, Tallinn 
e Vilnius. 
Cruzeiro pelo mar Báltico. Colina das Cruzes.

• Entradas incluídas: Igreja de Temppeliaukio 
(Igreja na rocha de Helsinki). Igreja de São 
Pedro (sem subir à torre). Catedral ortodoxo de 
Alexander Nevsky em Tallinn. Castelo de Turaida 
e Sigulda. Cavernas Gutmanis. Igreja Católica de 
San Juan. Catedral de vilnius. Igreja de San Pedro 
e San Pablo.

• Ônibus para todo a viagem, incluindo todos os 
tipos de estacionamento, pedágios e autori-
zações das cidades.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas, sucos, queijo, salsichas, doces e pães.

• Buffet de café da manhã está incluído diariamente, 
(muito abundante e variada de acordo com o cos-
tume), O almoço será servido com prato principal e 
sobremesa.

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


