
 

  BÁLTICO: VILNIUS - RIGA - TALLIN 2021-2022 
 

Pacote privativo – 7 dias (6 noites) – saídas diárias 

Dia 1 - VILNIUS (Lituânia) 
Café da manhã. Chegada ao aeroporto e traslado ao 
hotel. Acomodação. 
 
Dia 2 – VILNIUS  
Café da manhã. Visita panorâmica à cidade, também 
chamada de “Jerusalém da Lituânia”, uma população 
heterogênea que inclui 92 diferentes nacionalidades. 
Entre as diversas obras sacras se destacam a Igreja de São 
Pedro e São Paulo, construída em 1668 sobre as ruínas 
arquitetônicas de um templo pagão dedicado a Milda, a 
deusa do amor, Igreja de Santa Ana, com o adjacente 
mosteiro das Beneditinas, Igreja de São Casimiro, fundada 
pelos jesuítas e dedicada ao Santo Casimiro Jagiello, filho 
do Rei da Polônia e a Igreja de São Miguel, obra 
renascentista construída em 1594. Acomodação em 
Vilnius. 
 
Dia 3 – VILNIUS / RIGA (Letônia) 
Café da manhã. Saída para Siauliai, “a cidade do sol”, 
quarta cidade da Lituânia, cujas origens remontam a 
2.500 anos. A fama desta cidade está baseada na “Colina 
das Cruzes” que foi visitada pelo Papa João Paulo II. 
Continuação do percurso para Rundale para visita ao 
palácio barroco construído pelo famoso arquiteto 
Francisco Rastrelli. Prosseguimento para Riga, capital da 
Letônia.  Acomodação em Riga. 

 
Dia 4 – RIGA 
Café da manhã. Visita à cidade, também chamada de “a 
Paris do Norte”, cuja fundação remonta ao século XII. 
Visita ao Castelo de Riga e em seguida um passeio pela 
parte antiga da cidade, com suas ruas estreitas e casas 
típicas. Acomodação. 
 
Dia 5 – RIGA / TALLINN (Estônia) 
Café da manhã. Saída para Sigulda, situada no Parque 
Nacional de Gauja, uma área repleta de castelos e grutas. 
Visita às ruínas do castelo de Sigulda, construído em 1207 
pelos Cavaleiros da Cruz, e ao Castelo de Turaida, de onde 
pode apreciar uma vista impressionante dos arredores. 
Continuação da viagem para Tallinn. Acomodação em 
Tallinn.  
 
Dia 6 – TALLINN 
Café da manhã. Visita à cidade, com suas reminiscências 
hanseáticas, destacando-se a “Kiek In Da Koek”, uma das 
mais imponentes torres defensivas do Mar Báltico, a 
Igreja de São Nicolau, do século XVIII e a catedral 
(Tuomiokirkko), construção do gótico tardio. Acomodação 
em Tallinn. 
 
Dia 7 – TALLINN 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. 

HOSPEDAGEM 
VILNIUS: Relais & Châteaux Stikliai Hotel ***** 
RIGA: Grand Palace Hotel ***** 
TALLINN: Schlössle Hotel *****  
 
O PACOTE INCLUI 
• 6 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
• Café da manhã tipo buffet nos hotéis; 
• Traslados e passeios conforme indicados no itinerário; 
• City tour em veículo privativo com guia em espanhol; 
• Traslado entre as cidades em veículo privativo em espanhol. 
 
 

 
 
 

PREÇOS POR PESSOA em quarto duplo (em euro) 

TEMPORADA BASE 6 PAX BASE 5 PAX BASE 4 PAX BASE 3 PAX BASE 2 PAX BASE 1 PAX 
(quarto individual) 

Março, julho, agosto, 
novembro, janeiro/22 & 

fevereiro/22 
€ 2.410,00 € 2.570,00 € 2.820,00 € 3.250,00 € 3.490,00 € 5.950,00 

Abril, maio, junho, 
setembro & outubro 

€ 2.000,00 € 2.180,00 € 2.430,00 € 2.860,00 € 3.120,00 € 5.860,00 


