O melhor do Báltico
1 a 10 Setembro 2021

Rússia ● Letónia ● Estónia ● Finlândia ● Lituânia

Um circuito pelas mais belas cidades do Báltico, cujas marcas históricas do passado se misturam na
perfeição com culturas de hoje e do futuro. A charmosa e medieval Tallinn, na Estónia, possui um centro
histórico classificado como Património da Humanidade, tal como Riga, na Letónia – a maior cidade desta
região, onde impera a art nouveau. Este surpreendente périplo leva-nos também até à Lituânia, mais
precisamente à bela cidade barroca de Vilnius e ao famoso castelo medieval de Trakai. A imperial Saint
Petersburgo fundada por Pedro o Grande, foi capital da Rússia durante 2 séculos. Helsínquia, situado numa
península e capital da Finlândia.

Programa da viagem
1º. Dia 1/9 (Qua) ● Lisboa / Helsínquia / São Petersburgo
Comparência no Aeroporto Humberto Delgado pelas 04h50 para formalidades de embarque e partida às
06h50 em avião da Finnair – voo AY1740 – com destino a Helsínquia. Chegada pelas 13h30 (hora local +2
que em Lisboa). Mudança de avião e partida às 17h00, também em avião da Finnair – voo AY0705 – com
destino a Saint Petersburgo. Chegada pelas 18h00. Assistência e Transfer para o Hotel Azimut ou Moskva
4**** ou similar. Jantar e alojamento.

2º. Dia 2/9 (Qui) ● Estadia em São Petersburgo
Após o Pequeno Almoço buffet servido no hotel, inicio de um tour de dia inteiro, incluindo Almoço, para
visitar S. Petersburgo, cidade fundada por Pedro, o Grande, em 1703, na foz do Rio Neva. Com orientação
de guia local, iniciamos a visita com uma panorâmica pela Nevsky Prospekt, principal avenida e coração da
cidade, Catedral de Kazan, Igreja da Ressurreição do Salvador com as cúpulas coloridas, Praça das Belas
Artes, Almirantado e Praça do Hermitage com a coluna de Alexandre. Paragem numa das pontes sobre o
Neva para uma excelente panorâmica da Avenida dos Palácios. Seguidamente visitamos o interior da
Fortaleza de Pedro e Paulo, a Catedral, onde se encontram os túmulos da família Romanov. Após o Almoço,
servido em restaurante local, visita às principais salas do Museu Hermitage, um dos mais prestigiados
museus de todo o mundo. Estabelecido em 1764 pela imperatriz Catarina, a Grande, o museu reúne mais
de três milhões de obras de arte, que são reflexo da vibrante cultura russa e mundial. Jantar e alojamento
no hotel.
3º. Dia 3/9 (Sex) ● Estadia em São Petersburgo
Pequeno Almoço buffet servido no hotel e inicio
do tour para visitar Peterhof - um conjunto de
palácios e jardins, distribuídos sob as ordens de
Pedro, o Grande, e por vezes chamado de
"Versailles Russa”. Almoço servido num
restaurante local. De tarde, mini cruzeiro nos
canais da cidade, que lhe proporcionará uma
outra visão das fachadas dos imponentes
monumentos e palácios da cidade. Jantar e
alojamento no Hotel.
4º. Dia 4/9 (Sáb) ● São Petersburgo / Helsínquia / Talin
Pequeno Almoço buffet no hotel e Transfer para a Gare de Caminhos de Ferro de Saint Petersburgo para
formalidades de embarque e partida, em comboio, com destino a Helsínquia. Chegada após 3 horas de
confortável viagem durante a qual desfrutamos de magnificas paisagens. Transporte para um Restaurante
local onde será servido o Almoço. De tarde, tour panorâmico de visita à cidade capital da Finlândia, com
visita à Praça do Senado, Mercado de Kauppatori, Monumento a Sibelius, Igreja Temppeliaukio e Catedral
Uspensk. Concluída a visita, o nosso autocarro levar-nos-á até ao Cais Marítimo para o embarque em
ferryboat com destino a Talin. Chegada. Transporte para o Tallink Spa & Conference Hotel 4**** ou similar.
Jantar e alojamento.

5º. Dia 5/9 (Dom) ● Estadia em Talin
Pequeno Almoço buffet no hotel e inico do tour panorâmico para conhecer a cidade de Talin. Iniciamos o
nosso tour com a visita à zona Olímpica de Pirita e à sua imponente concha acústica. Visita, a pé, à cidade
medieval e às suas principais igrejas e praças. Especial destaque para a Praça do Mercado, Edifício da
Câmara, Igreja de Alexandre Nevski (interior), Parlamento, Castelo de Tompea, Catedral Luterana Sta. Maria
(interior) e miradouro, com uma vista soberba sobre a cidade e a zona portuária. Almoço servido em
restaurante local. Tarde livre para actividades de gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.
6º. Dia 6/9 (Seg) ● Talin / Turaida / Sigulda / Riga
Após o Pequeno Almoço buffet servido no hotel, partida
para Turaida e Sigulda, uma área repleta de castelos,
grutas e bosques. Almoço servido num restaurante local.
De tarde, continuação em direcção ao de Castelo de
Turaida, “jardim de deus” na linguagem livónia, passando
também pela zona onde se centra a famosa lenda do
túmulo da Rosa de Turaida. Terminamos com visita às
ruínas do Castelo de Sigulda, construído em 1207 pelos
Cavaleiros da Cruz. Saída para Riga. Jantar e alojamento
no Hotel Hetia Jugend 4**** ou similar.
7º. Dia 7/9 (Ter) ● Estadia em Riga
Pequeno Almoço buffet servido no hotel seguido de tour panorâmico para conhecer a capital da Letónia, a
maior cidade dos países bálticos, classificada como Património da Humanidade pela UNESCO desde 1997.
Iniciamos a nossa visita pelo Mercado Central de Riga e pelo centro histórico, onde visitaremos várias praças
e edifícios históricos, com especial destaque para a Catedral Luterana Doma (interior), a Igreja Católica de
Santiago (interior), os edifícios medievais geminados, a Praça da Câmara Municipal com o Grémio dos
Cabeças Negras, passando pelas igrejas de S. Pedro (a maior torre da cidade), S. João Batista e pelo
monumento aos músicos de Bremen. Terminaremos na Praça Velha, com o grémio dos comerciantes e a
célebre Casa dos Gatos. Seguiremos para o Bairro “Art Nouveau”, um museu ao ar livre que concentra a
melhor coleção de imóveis deste estilo do mundo. Percorremos as ruas Elisabetes, Alberta e Strelnieku,
cujos edifícios têm na sua maioria a assinatura do arquiteto Mikhail Eisenstein. Almoço, servido em
restaurante local. Tarde livre para actividades de gosto pessoa. À noite, saída para um Jantar tipicamente
letão enquanto assistimos a um espetáculo de danças e folclore local.
8º. Dia 8/9 (Qua) ● Riga / Bauska / Siauliai / Vilnius
Pequeno Almoço buffet no hotel e saída em direcção a
Bauska e visita ao castelo de Rundale, a mais
importante obra do arquiteto Rastrelli fora da Rússia,
construída para o Duque da Curlândia (visita interior).
Almoço servido em restaurante local. De tarde, saída
para Vilnius, passando por Siauliai e pela Colina das
Cruzes, importante lugar de devoção dos lituanos,
onde milhares de cruzes estão plantadas. Chegada à
capital da Lituânia. Jantar e alojamento no Amberton
Vilnius Hotel 4**** ou similar

9º. Dia 9/9 (Qui) ● Vilnius / Trakai / Vilnius
Após o Pequeno Almoço buffet servido no hotel, visita ao centro histórico da cidade, datado do séc. XVI e
classificado como Património da Humanidade pela UNESCO, com destaque para a Igreja de S. Pedro e Paulo
(visita interior), expoente máximo do barroco na Lituânia, a Catedral, a zona da Universidade, o Palácio
Presidencial, as Igrejas de Santa Ana e Bernardinos, Porta Aurora com o famoso ícone da Virgem da Lituânia,
Câmara Municipal e Bairro Judeu. Breve visita ao Museu do Âmbar. Após Almoço, servido em restaurante
local, saída em direção a Trakai, antiga capital da Lituânia, para visita ao seu Castelo Medieval. Regresso a
Vilnius. Jantar e alojamento no hotel.
10º. Dia 10/9 (Sex) ● Vilnius / Helsínquia / Lisboa
Pequeno Almoço buffet no hotel. Princípio de manhã livre para actividades de gosto pessoal. Em hora a
informar localmente Transfer para o Aeroporto para formalidades de embarque e partida às 14h20 em
avião da Finnair – voo AY1108 – com destino a Helsínquia. Chegada pelas 15h30. Mudança de avião e
continuação às 18h20, também em avião da Finnair – voo AY1739 – com destino a Lisboa. Chegada pelas
21h10 (hora local -2 que em Helsínquia).
Fim da Viagem
Preço por pessoa (mínimo de participantes):
Tipo de alojamento > nº participantes
- Alojamento em quarto Duplo / Twin
- Alojamento em quarto Individual

35
2.240,00
2.745,00

30
2.320,00
2.825,00

O Preço inclui:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Passagem aérea, classe Turística, de ida e volta com direito a uma mala de porão até 23 Kgs
Estadia durante 9 noites nos hotéis indicados ou similares
Pensão Completa (Pequeno Almoço, Almoço e Jantar) durante toda a viagem
Acompanhamento permanente por uma Guia Oficial portuguesa
Serviços de Guias locais a falar português ou castelhano
Transporte Aeroporto / Hotel / Aeroporto
Viagem de comboio de Saint Petersburgo para Helsínquia
Viagem em ferryboat de Helsínquia para Talin
Tour de visita à cidade de Helsínquia
Tour de visita à cidade de Talin
Tour de visita à cidade de St. Petersburgo
Mini cruzeiro nos canais de St. Petersburgo
Tour de visita à Fortaleza de São Pedro e São Paulo, Museu Hermitage e Palácio e Jardins Puskin
Tour de visita à cidade de Riga
Tour de visita à Cidade de Vilnius
Tour de visita ao Palácio de Jardins de Rundale e Castelo de Trakai
Taxas de Aeroporto, Combustível e Segurança no valor de EUR 147,00 Euros
Custos de obtenção de visto consular para a Rússia
Seguro de Assistência em Viagem no valor de 30.000,00 por pessoa

O Preço não inclui:
●
●
●

Gratificações a Guias e Motoristas
Gastos de natureza pessoal
Em geral, tudo o que não se encontrar descrito na rubrica “O Preço inclui”

NOTAS : 1. O valor das Taxas de Aeroporto, Combustível e Segurança são atualizáveis à data da emissão das Passagens
aéreas.
2. Nos percursos Lisboa / Helsínquia / Lisboa a Finnair, gratuitamente, serve apenas: café, chá, água e Sumos.
Contudo no preço da viagem incluímos uma refeição constituída por 1 prato quente e uma taça de vinho
branco ou tinto (Antipasto platter).

Plano de pagamentos
2020

2021

Inscrição

30 Nov

30 Dez

29 Jan

26 Fev

31 Mar

30 Abr

31 Mai

30 Jun

30 Jul

50,00

243,50

243,50

243,50

243,50

243,50

243,50

243,50

243,50

243,50

NOTA: Os acertos de valores que sejam necessários efectuar far-se-ão na última mensalidade.

Condições Gerais
ORGANIZAÇÃO
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua Fernando
Lopes Graça, 10-A 1600-067 LISBOA, contribuinte fiscal nº
501145834, com o capital social de Euros 200.000,00,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
sob o número 1196 e com o RNAVT 1951.
INSCRIÇÕES
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 50,00 EUR
devendo o pagamento restante ser efectuado de acordo com
o plano de pagamentos..
TAXAS DE AEROPORTO
Estão incluídas no preço EUR 147,00 sujeito a actualização
à data da emissão das passagens aéreas.

ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de
partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros
de categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer
indemnização ou reembolso das quantias pagas.
ALTERAÇÃO AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos
serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do
programa (Março 2020 ) pelo que estão sujeitos às alterações que
resultem de variações de custos nos transportes, do combustível,
dos hotéis, de direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações
cambiais, etc. Sempre que se verificar esta alteração, o cliente
será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo
que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua
inscrição nos mesmos termos e condições previstos na rubrica “
Desistências”

DESISTÊNCIAS
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da
viagem, terá de pagar todos os encargos a que a desistência
dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do
preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os
montantes acima referidos

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas
as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e
eventual variação do preço.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES
A viagem constante deste programa está baseada num número
mínimo de participantes, pelo que a Agência organizadora
poderá cancelar a viagem, caso não venha a existir o número
mínimo de participantes.

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem
constante deste programa e emergentes das obrigações
assumidas, encontra-se garantia por um seguro de
responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Generali e por
uma caução no Turismo de Portugal nos termos da legislação
em vigor.

BOOKING - Agência de Viagens e Turismo, Lda.

Rua Fernando Lopes Graça, 10A - 1600-069 LISBOA (Portugal)
Tel.: 213 16 12 59 • m.diasantuness@viagens-booking.com
www.viagens-booking.com ● RNAVT 1951

