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Tour Lea ESA em TODAS
U
PORTUG as do circuito
as saíd

DESDE

1.185€

DATAS DE INICIO

Jun
Jul
Ago
Set

11* 25*
09 23
06 20
03

*Supl. Extensão Rússia partidas
Mundial de Fútebol

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel

Localizaçao

Berlim
Intercity Haupbahnhof ****
Express H. Inn City Centre ***
Andel´s by Vienna ****Sup
Varsovia
Novotel Centrum ****
Vilnius
Crowne Plaza ****
Riga
Bellevue Park ****
Tallin
Sokos Viru ****

(Centro)
(Centro)
(Cidade)
(Centro)

(Cidade)
(Cidade)
(Centro)

Extensão Rússia
Helsinque
Scandic Park ****
S. Petersburgo
Ambassador ****
Moscou
Holiday Inn Taganski ****
Crowne Plaza ****

(Centro)
(Centro)
(Cidade)
(Cidade)

Consulten possíveis trocas de hotéis na
página 316 deste catálogo

Varsovia

254
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NOVIDADE

Berlim

2018

Berlim, Polônia e Bálticos
DIA 01 (SEGUNDA) BERLIM
Chegamos à Europa
Chegada ao aeroporto e traslado ao
hotel. Alojamento. Às 19.30 hrs, terá
lugar a reunião com o guia na recepção
do hotel onde conheceremos o resto dos
participantes.

Helsinque

1
3
2

2
1

DIA 02 (TERÇA) BERLIM
...Capital liberada e libre
Café da manhã e visita panorâmica
com a Porta de Brandemburgo,
o Reichstag; a Unter den Linten,
Igreja comemorativa do Káiser na
Ku´Damm, Alexander Platz, East Side
Gallery, memorial ao Muro de Berlim.
Possibilidade de visitar opcionalmente
algum dos Museus de Berlim e o Campo
Concentração
de
Schasenhausen.
Alojamento.

museus. A Prefeitura renacentista, com
belas galerias abertas, alberga o Museu
de História da Cidade, etc. Continuação
da viagem até Varsóvia. Alojamento.

DIA 03 (QUARTA) BERLIM – POZNAN
– VARSÓVIA
.. Finalmente … Polônia
Café da manhã. Partida com direção a
Poznan. Chegada e tour de orientação
de uma das maiores e mais antigas
cidades da Polônia. O centro turístico
da cidade é a Antiga Praça do Mercado
com valiosos monumentos e numerosos

DIA 04 (QUINTA) – VARSÓVIA
A grande capital
Café da manhã. Visita panorâmica
que nos mostrará os princiapais
monumentos e qualidades de si mesma,
especialmente aqueles situados ao redor
da rota real, prefeitura e as distintas
homenagens
a
aconteciementos
recentes da segunda guerra mundial

San Petersburgo

Tallin

Riga
Vilnus

Moscou
3

2
2

Berlim

Varsovia

como o gueto judeu. Tarde livre para
realizar alguma visita facultativa:
Castelo Real, Palácio Wilanow ou uma
excursão à vizinha Zelazowa Wola, um
Museu dedicado a Chopin na fazenda
que foi residência da sua familia.
Alojamento.
DIA 05 (SEXTA) – VARSÓVIA –
VILNIUS
Siguinte destino : Países Bálticos !
Café da manhã e viagem a Vilnius.
Chegada e visita panorâmica da cidade
que consistirá num passeio pela parte

Idade Média, com edificações em
arquiteturas ‘art nouveau’ e eclética.
A isto hay se acrescenta o encanto
próprio dos verdes bulevares da cidade
e das construções em madeira, que se
encontram atravessando o rio Daugava.
Alojamento.
DIA 07 (DOMINGO) RIGA
E agora a Letônia…
Café da manhã. Visita panorâmica
da cidade, capital da Letônia, antiga
cidade Hanseática, onde descobriremos
nos seus edifícios todos os estilos
arquitetônicos: Barroco, Renacentista,
Neoclássico, Império, etc. Na visita à
parte histórica da cidade destacamos
a Igreja de S. Pedro e a Catedral. Tarde
livre. Alojamento.

velha, a catedral, a parte baixa e alta
do castelo com a Torre de Gediminas,
Catedral de Pedro e Paulo, Igreja de
Santa Ana, a antiga Universidade (com
entrada) e a Capela da Pressa com a
Madonna de Vilnius. Alojamento.
DIA 06 (SÁBADO) VILNIUS –
RUNDALE - RIGA
Vilnius, capital Lituana
Café da manhã. Partida em ônibus até
Siauliai visitando a Colina das Cruzes,
centro de peregrinação da zona onde
se juntam milhares de peregrinos que
depositam uma cruz ou um terço no
chão. Atravessamos a fronteira.. Visita
ao Palácio Barroco de Rundale, (sem
guia, só entrada) do séc. XVIII, onde
foi construído pelo mesmo arquiteto
que realizou o Museu do Ermitage de
S. Petersburgo. Chegada a Riga, graças
à sua riqueza histórica e arquitetônica,
assim como à sua grande vitalidade
cultural, coexistem casas habitadas
e torres de igrejas procedentes da

PREÇO POR PESSOA EM EUROS

DIA 08 (SEGUNDA) RIGA- PARNU TALLIN
E partimos para a Estônia!!
Café da manhã. Partida para Parnu, a
praia mais famosa da Estônia. Tempo
livre e continuação a Tallin, capital da
Estônia, considerada uma das jóias do
Báltico, Sua zona antiga que permanece
quase intata desde há seis séculos, foi
declarada pela UNESCO Patrimônio da
Humanidade. Alojamento.
DIA 09 (TERÇA) TALLIN
Cidade, conto de Fadas
Café da manhã. Visita panorâmica da
cidade, poderemos admirar a Catedral
de Alexandre Nevski, a parte baixa
da cidade com a Igreja Niguliste e a
Prefeitura do séc. XIII (com entrada), etc.
Tarde livre. Alojamento.
DIA 10 (QUARTA) TALLIN - CIDADE
DE ORIGEM
Volta a casa
Café da manhã e tempo livre até à
hora do traslado ao aeroporto. Fim dos
nossos serviços.

EXTENSÃO RUSSIA
DIA 10 (QUARTA) TALLIN – HELSINQUE
Café da manhã e traslado ao porto para
tomar ferry com destino a Helsinque.
Dbl

S. Sgl

Percurso completo Ber/Tall (10 dias)

1.185

445

Trajeto Ber/Tall + Ext. Rusia (17 dias)

2.525

950

935

340

Trajeto parcial Var/Tall (8 dias) (1)
Trajeto Var/Tall + Ext. Rússia (17 días)
*Supl. Ext. Rússia partidas Mundial de Fútebol

2.275

845
670

(1) Trajeto parcial começa em Varsóvia no dia 3 do itinerário com traslado de chegada incluso

Chegada e visita panorâmica da cidade:
Parque de Sibelius, a Praça do Senado, a
casa Finlândia de Alvar Aalto, a Igreja
Tempeulaikko Kirku, a Mannerheimintie,
etc. Tarde livre e alojamento.
DIA 11 (QUINTA) HELSINQUE –
S. PETERSBURGO
Café da manhã e traslado ao início da
manhã para tomar o trem com destino
a S. Petersburgo, situada à margem do
rio Neva, é uma das cidades mais lindas
do mundo. Alojamento.
DIA 12 (SEXTA) S. PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica
ao centro da cidade com a Praça dos
Palácios, Praça de S. Isaac e sua catedral,
assim como suas principais avenidas
e a Fortaleza de S. Pedro e S. Paulo.
Continuaremos nossa visita com o
Museu Ermitage. Alojamento.
DIA 13 (SÁBADO) S. PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre onde
sugerimos nossa excursão opcional ao
Palácio de Petrodvorest. Alojamento.
DIA 14 (DOMINGO) S. PETERSBURGO
- MOSCOU
Café da manhã e traslado à estação
de trem para tomar trem com destino a
Moscou. Chegada e traslado ao hotel.
Alojamento.
DIA 15 (SEGUNDA) MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica:
a Universidade, Teatro Bolshoi, a Praça
Vermelha com a Catedral de S. Basílio,
o Museu de História etc. A seguir
conheceremos o chamado Palácio
Subterrâneo, o metro de Moscou.
Alojamento.
DIA 16 (TERÇA) MOSCOU
Café da manhã. Hoje nos espera a
visita ao recinto murado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos e na
atualidade centro da presidência. Tarde
livre. Alojamento.
DIA 17 (QUARTA) MOSCOU – CIDADE
DE ORIGEM
Café da manhã e traslado ao
aeroporto. Fim dos nossos serviços.
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San Petersburgo

O PREÇO INCLUI
• Estadia em regime de alojamento e
café da manhã buffet.
• Ônibus de luxo durante todo o
percurso.
• Traslados de chegada e partida
• Guia acompanhante profissional
durante todo o percurso em ônibus, independentemente do número de passageiros.
• Visitas panorâmicas com guia local
em Berlim, Varsóvia, Vilnius, Riga,
Talin, Helsinque, S. Petersburgo,
Moscou e um sem fim de visitas
efetuadas com nosso guia correio.
• Entrada ao Palácio Barroco de
Rundale (visita sem guia).
• Bolsa de viagem e seguro turístico
Extensión a Rusia
• Ferry para o trajeto de Tallin a
Helsinque.
• Visitas à Fortaleza de Pedro e Paulo e
o Museu Ermitage em S. Petersburgo
• Visitas ao Metro e Kremlin em
Moscou.
• Trem classe turista para o trajeto
Helsinque/S. Petersburgo.
• Trem classe turista para o trajeto S.
Petesburgo/Moscou.

NOTA IMPORTANTE
• Tanto para os trajetos em trem como
os de ferry, é necessário receber a
cópia dos passaportes 15 dias antes,
caso contrário pode existir algum
suplemento no preço.

Tour Lea ESA em TODAS
U
PORTUG as do circuito.
as saíd

As visitas locais e opcionais serão com
guias em Espanhol mais com conhecimentos em língua portuguesa.
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