PAÍSES BÁLTICOS
Visitando: Suécia, Letônia,
Estônia, Finlândia e Rússia

01
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2018
O princípio de uma boa viagem!

Estocolmo

PAÍSES BÁLTICOS
Roteiro Completo

01º dia 01 ago qua São Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos e
embarque, via Lisboa, com destino a:

Riga

02º dia 02 ago qui Estocolmo
Chegada, recepção e traslado. Acomodação. Jantar.
03º dia 03 ago sex Estocolmo
Café da manhã. Visita à capital da Suécia, fundada em
1252, com um belo conjunto de construções clássicas e
luxuosas: a Prefeitura, situada na Ilha do Rei,
mundialmente conhecida por suas Salas Azul e Dourada, o
Parlamento Suéco (Riksdag), a pitoresca parte antiga
Gamla Stan, onde a cidade foi fundada, o Palácio Real e a
mais antiga Catedral de Estocolmo, Sankt Nikolai Kyrka
(Igreja de São Nicolau). Jantar.
04º dia 04 ago sab Estocolmo / Riga
Café da manhã. Em horário conveniente traslado para o
porto e embarque no ferry-boat (cabines duplas externas),
com destino a: Riga. Acomodação e jantar a bordo.

Tallinn

05º dia 05 ago dom Riga
Café da manhã a bordo. Chegada. Visita panorâmica:
Castelo Medieval, as velhas casas das Guildas,
Monumento da Liberdade, Catedral (construída perto do rio
Duína Ocidental em 1211 por Albrecht Von Buxthoeven, é
considerada a maior igreja medieval nos estados bálticos;
seu órgão de Riga foi considerado o 3º maior órgão tubular
do mundo). Acomodação. Jantar.
06º dia 06 ago seg Riga / Sigulda / Parnu /Tallin
Café da manhã. Saída em direção a Sigulda, rodeada por
um parque natural de Gauja. Continuaremos em direção a
Parnu, a mais bela e famosa estância balneária da Estônia.
Almoço. No final da tarde chegaremos a Tallin.
Acomodação. Jantar.
07º dia 07 ago ter Tallin
Café da manhã. Visita ao centro histórico de Tallin,
patrimônio da Unesco, ao Castelo de Toompea, ao
Parlamento, à Catedral Ortodoxa de Alexander Nevski e ao
Mirante com vista do centro histórico. Jantar

estação e embarque de trem com destino a Moscou. Jantar
a bordo. Chegada. Acomodação.

São Petersburgo

13º dia 13 ago seg Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Teatro
Bolshoi, Praça Vermelha (construída no século XV e cenário
de inúmeros acontecimentos históricos do país), Kremlin,
Catedral do Manto da Virgem, monumento do século XIX,
erguida em homenagem à glória militar russa, Mausoléu de
Vladimir Lênin (externo). Almoço. Visita à Catedral de São
Basílio, principal Catedral Ortodoxa russa do século XVI
construída por Ivan o Terrível e onde se encontram os
antigos armazéns Gum. Jantar.

08º dia 08 ago qua Tallin / Helsinki
Café da manhã. Em horário conveniente traslado para o cais
e saída em ferry-boat com destino a Helsinki.
Chegada à Jovem capital da Finlândia, desembarque
e início da visita panorâmica: Praça do Senado, Catedral
Ortodoxa Russa de Sibelius. Visita ao interior da Igreja de
Tempelinaukio, inteiramente escavada na rocha. Almoço.
Acomodação. Jantar.

14º dia 14 ago ter Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica aos autênticos tesouros
artísticos da época de Stalin, passando pela Universidade
de Lemonossoff e pela Avenida Arbat, principal zona
comercial da cidade. Almoço. Jantar.
15º dia 15 ago qua Moscou / Lisboa / São Paulo
Café da manhã. Em horário conveniente traslado para o
aeroporto e embarque, via Lisboa, com destino a :
16º dia 16 ago qui São Paulo
Chegada e fim dos nossos serviços.

09º dia 09 ago qui Helsinki / São Petersburgo
Café da manhã. Saída em direção a São Petersburgo.
Chegada. Acomodação. Jantar.
Moscou

10º dia 10 ago sex São Petersburgo
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade considerada
uma das mais belas e ricas do mundo, cruzando o Nevskly
Prospekt, visitaremos a Catedral de Santo Isaac, a
Fortaleza e a Catedral de Pedro e Paulo, onde se encontram
sepultados os Czares Romanov. Almoço. Jantar.
11º dia 11 ago sab São Petersburgo
Café da manhã. Saída para visita ao Museu Hermitage, um
dos mais célebres do mundo e o seu famoso Palácio de
Inverno. Almoço. Jantar.
12º dia 12 ago dom São Petersburgo / Moscou
Café da manhã. Em horário conveniente traslado para a
PREÇO À VISTA POR PESSOA AÉREO
E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 4.990,00 + 300,00 taxas
APTO INDIVIDUAL
US$ 5.990,00 + 300,00 taxas

INCLUSOS NO PROGRAMA
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para
grupos indo e voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística superior
(aptos disponíveis após às 16h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o grupo, exceto
bebidas (não inclui dietas especiais ou específicas);
* Traslados e passeios especificados no roteiro em ônibus com ar
condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças graves,
crônicas ou pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de
até 05 quilos (não inclui carregadores).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 21 passageiros. Roteiro elaborado em setembro / 17. Sujeito a alterações
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