
1º DIA – LISBOA - TALLINN
Saída do aeroporto de 

Lisboa, com destino a Tallinn, 
via Frankfurt. Chegada pelas 

13h10. Visita guiada pedonal de 
Tallin, cidade que conseguiu a 

sua independência de Moscovo 
durante a década passada, com 

um centro antigo e encantador. 
Percorreremos a cidade ao longo 

dos muros da cidade medieval, com 
destaque para o Parlamento; a Praça 

do Mercado; a colina de Toompea, com 
o seu castelo, a Catedral de Alexander

Nevsky (interior), a Catedral St. Maria
(interior), e o miradouro com a melhor

vista da cidade. Jantar e alojamento no
Hotel L’Ermitage 4*, ou similar.

2º DIA – TALLINN – PARNU – PARQUE 
NACIONAL GAUJA (SIGULDA) - RIGA

Aproveitaremos ainda a manhã para terminar as 
visitas a Tallinn. Saída com destino a Pärnu, para 

pequeno passeio na que é a principal estância 
balnear da Estónia. Seguimos para o Parque 

Nacional de Gauja em Sigulda (conhecido como a 
“Suíça da Letónia “). Visita às ruínas do Castelo da 

Ordem dos Cavaleiros Teutónicos (séc. XIII) e o Castelo 
Medieval de Turaida (1214) o mais bem conservado 

em toda a Letónia. Continuamos para Riga. Jantar e 
alojamento no Hotel Roma 4*, ou similar.

3º DIA – RIGA
Dia inteiro de visita a Riga, conhecida como a “Paris do 
Báltico”, cidade em cujos edifícios descobriremos vários 
estilos arquitetónicos. Passeio a pé pela cidade velha, 
através da rua de Kalfu, a Praça Livs com os seus edifícios 
medievais, a Catedral Dome, construída no séc. XIII, com 
um dos maiores órgãos do mundo, à Catedral Ortodoxa, 
a Igreja de S. Jacob e o Castelo de Riga, residência do 
presidente letão, o Monumento da Liberdade e Praça da 
Câmara Municipal. Visita ao fantástico Mercado Central 
de Riga (nos antigos hangares de zepelins alemães), e 
um dos maiores mercados e bazares de toda a Europa. 
Visita ainda ao Cemitério Brethren, com o memorial aos 
dois mil soldados mortos na WWII. Almoço durante as 
visitas. De tarde, passeio pela famosa Avenida Alberta, 
com a mais completa colecção de edifícios de Arte 
Nova. Algum tempo livre para gozar a cidade. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – RIGA – RUNDALE – SIAULIAI - VILNIUS
Visita ao Palácio Barroco de Rundale (séc. XVIII, 
considerado a Versailles do Báltico), obra desenhada 
pelo arquiteto Rastrelli, também responsável pelo Palácio 
de Inverno de S. Petersburgo e que era a residência de 
Verão dos Duques de Courland. Almoço. Paragem na 
misteriosa e intrigante “Colina das Cruzes”, visitada pelo 
Papa João Paulo II em 1993. Aqui encontramos cerca 
de 50.000 cruzes de diferentes tamanhos. Continuação 
para Vilnius. Jantar e alojamento no Courtyard by 
Marriott Vilnius City Center 4*, ou similar.

5º DIA – VILNIUS
Dia completo de visita a Vilnius, também chamada 
de “Jerusalém da Lituânia”, com uma população 
heterogénea que inclui 92 diferentes nacionalidades. 
Comecamos com uma vista panorâmica da cidade da 
Colina das 3 Cruzes; a Catedral; a Igreja de S. Casimiro, 

fundada pelos Jesuítas e dedicada ao Santo Casimiro 
Jagiello, filho do Rei da Polónia. Visita da sua Velha 
Universidade e a Igreja de S. João. Destaque para a Igreja 
de São Pedro e São Paulo, do século XVII, que constituem 
a pérola da arquitetura barroca em Vilnius, a Igreja de 
Sta. Ana e a Igreja de São Miguel, obra renascentista, 
construída em 1594, e ainda o Museu do Ambar. Subida 
de funicular e visita à Torre de Gedeminas, com uma das 
melhores vistas da cidade. Regresso a Vilnius. Jantar e 
alojamento.

6º DIA - VILNIUS – TRAKAI - KAUNAS – KALININGRADO
Saída para visita a Trakai, a capital medieval da Lituânia, 
famosa pelo seu castelo do séc. XIV, rodeado de 10 
pequenos lagos. Continuamos viagem, com paragem em 
Kaunas, a segunda mais importante cidade da Lituânia, 
fundada em 2361, na confluência dos rios Nemunas e 
Neris. Visita às ruínas do antigo castelo; a Igreja de S. 
Jorge e o antigo edifício da Câmara Municipal, conhecido 
como o “Cisne Branco” pelas suas formas e cores. 
Destaque ainda para a Casa Perkunas; com um passeio 
pela Avenida da Liberdade, o coração da cultura lituana 
e política entre as duas grandes guerras. Continuamos 
viagem até Kaliningrado. Formalidades fronteiriças. 
Jantar e alojamento Chaika Hotel 4*, ou similar.

7º DIA – KALININGRADO
Dia completo de visitas a Kaliningrado. É a antiga 
Königsberg prussiana, cidade portuária pertencente à 
Rússia, após sua anexação em 1945, e localizada num 
enclave na foz do rio Pregel, que desagua no lago 
Vístula, conectado por sua vez ao mar Báltico pelo 
estreito de Baltiysk. Destaque para as Portas da Cidade 
de Brandenburg; Rossgarten; Friedland e de Koenig, 
as poucas de restaram após os bombardeamentos na 
2ª Guerra. Na ilha de Kant, visitaremos a Catedral de 
Kaliningrado, Património Unesco, com a sua fachada 
de tijolos do séc. XIII. Aqui encontraremos também a 
tumba de Immanuel Kant. Passearemos pela Vila dos 
Pescadores, um bairro com edifícios de estilo alemão, 
com destaque para o seu farol; a Avenida Leninsky; a 
Pobedy Platz; a Estação de comboios (Hauptbanhof); 
a Avenida Moscovskiy e o Museu do Amber, localizado 
às margens do lago Verkheneye. Destaque ainda para a 
Igreja Juditten; o Parque da Juventude e passagem pelo 
estádio do Campeonato do Mundo de 2019. Algum tempo 
livre para gozarmos a cidade, ou para descobrirmos o 
Museu Marítimo, ou o Museu Bunker. Jantar e alojamento.

8º DIA – KALININGRADO – GDANZK – LISBOA
Saída para Gdansk, onde chegaremos a meio da manhã. 
Visita desta bela cidade portuária, com uma importante 
história, meticulosamente reconstruída à imagem da 
sua glória da Liga Hanseática após ter sido destruída na 
Segunda Guerra Mundial. A Cidade Velha é decorada com 
magníficos edifícios, igrejas góticas, a Corte de Artus 
(sede dos comerciantes na época que a cidade pertencia 
à Liga Hanseática) e a fonte de Netuno. Caminharemos 
pela Rua Dluga até chegar ao Mercado Longo, um dos 
mais belos da Europa, observando a elegante arquitetura 
dos edifícios enquanto conhecemos alguns factos sobre 
a cidade, pois foi a sede do Partido Nazi e, ao mesmo 
tempo, a primeira cidade livre da Polónia. Ao início da 
tarde, transporte ao aeroporto e pelas 17h00, saída 
em voo Lufthansa com destino a Lisboa, via Munique. 
Chegada pelas 21h40.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos
regulares Lufthansa, Lisboa / Tallinn, via Frankfurt e
Gdanzk / Lisboa, via Munique, com direito ao transporte
de uma mala de porão até 23 kg e respectivas taxas de
aeroporto, segurança e combustível, no valor de 191.87 €, 
a 18/02/2020 – sujeitos a confirmação aquando emissão 
dos bilhetes;
• Pensão Completa, desde o jantar do 1º dia ao jantar do
7º dia (6 almoços e 7 jantares);
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante toda
a viagem;
• Guia local (de um dos países bálticos), de língua
portuguesa ou castelhana (consoante disponibilidade)
durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo durante todo o
circuito;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados, 
ou similares;
• Guias locais para visita a Tallinn, Riga e Vilnius, de língua 
portuguesa ou castelhana (consoante disponibilidade);
• Todas as entradas e visitas conforme programa;
• E-Visa para entrada no Enclave de Kaliningrado;
• Seguro Multiviagens;
• Bolsa de Viagem Tryvel e Livro de Viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído.

Voos do Porto – consulte-nos

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1 645 €

285€

As capitais Bálticas, com as suas heranças da 
vizinha Rússia, mas com muito de si próprias 
também, são um passeio por um tempo de 
lendas, castelos, mitos, rituais e histórias pagãs, 
bosques centenários, lagos mágicos e cidades 
simpáticas que souberam conciliar a sua bela 
arquitectura com os tempos modernos. A 
prová-los estão as noites animadas e os 
seus ambientes jovens. Entraremos no mais 
misterioso enclave em território europeu 
-Kaliningrado, com uma natureza quase
selvagem, num panorama de contrastes
de influências e de arquitetura, com
história pelas distintas épocas das
influências polaca, alemã e russa.

ESTÓNIA, LETÓNIA E LITUÂNIA
COM KALININGRADO

Capitais Bálticas 
e o misterioso enclave 
de Kaliningrado


