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De 16 a 22 de Agosto de 2017 
 

 

16/08/2017 (Quarta-feira) 1º Dia – FREAMUNDE/ PORTO/ VILNIUS 
Em hora a determinar, transporte para o aeroporto do Porto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida em avião da Lufthansa, com destino a Vilnius 
(via Frankfurt). Chegada, assistência e transporte para o hotel. Alojamento. 
 

17/08/2017 (Quinta-feira) 2º Dia – VILNIUS/ TRAKAI/ VILNIUS 
Pequeno-almoço no hotel. Manhã dedicada à visita de Vilnius, cidade 
profundamente religiosa com fortes laços culturais à Polónia com quem formou no 
século XIV um império. Tornou-se independente, em Março de 1990. Caminhando 
ao longo do seu Centro histórico medieval, classificado de PATRIMÓNIO MUNDIAL PELA 

UNESCO. Especial referência para a Catedral, em estilo Clássico do séc. XVIII, a Torre 
de Gediminas, no coração da cidade velha, a Igreja de Santa Ana, construída em 
estilo gótico e decorada com mais de 33 tipos diferentes de ladrilhos, a Igreja de São 
Pedro e São Paulo, construída em 1668 sobre as fundações de um Templo Pagão 
dedicado a Milda (a Deusa do Amor) e que constitui a perola da arquitectura barroca 
em Vilnius, a Universidade Velha, construída em 1579, a Igreja de S. Casimiro 
fundada pelos Jesuítas e dedicada ao Santo Casimiro Jagiello, filho do rei da Polónia, 
a Igreja de S. Miguel, obra renascentista construída e 1594 e a Porta da Aurora, 
albergando uma imagem da Virgem, venerada por muitos devotos dos Países 
vizinhos, que aí se deslocam em Peregrinação. Almoço em restaurante local. De 
tarde, saída para visitar a cidade de Trakai – Primeira capital da Lituânia – a cerca 
de 30 km de Vilnius, com o seu Castelo do séc. XIV, situado numa ilha no Lago Galve. 
Esta fortificação em Ladrilhos Vermelhos, foi construída pelo Grão-duque Vytautas, 
hoje museu. Faremos um pequeno passeio de barco pelo lago. Em hora a 
determinar, regresso a Vilnius. Jantar e alojamento no hotel. 
 

18/08/2017 (Sexta-feira) 3º Dia – VILNIUS/ SIAULIAI/ RUNDALE/ RIGA 
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção Siauliai, a milenária “Cidade do Sol”. Subida à misteriosa Colina das 
Cruzes, centro de Peregrinação visitado por SUA SANTIDADE O PAPA JOÃO PAULO II em 1993, onde se encontram colocadas 

cerca de 50.000 cruzes de diferentes tamanhos, símbolo do enorme 
querer expresso pelo Povo em defesa da liberdade. Continuação da 
viagem pela pequena cidade a sul de Riga de Rundale, onde nos 
deteremos para visitar o seu Palácio Barroco do séc. XVIII, a 
“Versalhes do Báltico”, como também é conhecido, obra desenhada 
pelo arquitecto Rastrelli, também responsável pelo Palácio de 
Inverno de S. Petersburgo e que era a residência de verão dos 
Duques de Courland. Salões esplendorosamente decorados, 
pinturas e mobiliários do século XIII, lustres de cristal, esculturas, 
frescos, etc. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação da 
viagem para Riga (capital da Letónia). Jantar e alojamento no 
hotel. 
 

19/08/2017 (Sábado) 4º Dia – RIGA 
Pequeno-almoço no hotel. Visita da cidade de Riga conhecida 
como a “Paris” do Báltico, a maior das capitais bálticas, única pela 

sua riqueza e pela qualidade da sua arquitectura moderna e em madeira, do séc. XIX. Iniciaremos a visita na área das 
avenidas do centro de Riga, destacando-se a famosa Avenida Alberta que oferece a mais completa coleção de edifícios de 
Art Noveau da Europa e onde poderemos apreciar os inúmeros edifícios e monumentos, como a Torre Arsenal, o Teatro 
Nacional, o Monumento à Liberdade e o cemitério Bethren com o memorial aos soldados mortos durante a II Guerra 
Mundial, a Opera, a Universidade e as inúmeras pontes sobre o rio Daugava. Continuação para o centro da cidade 
velha, com as suas típicas estreitas ruelas, a parte mais antiga da cidade, para passeio pela rua pedonal de kalfu, a Praça 
Livs com os seus edifícios medievais, visita à Catedral Dome, construída no século XIII, que alberga um dos maiores 
órgãos do mundo com mais de 6700 tubos; a Catedral Ortodoxa, Igreja de S. Jacob/ s. Pedro, o Castelo medieval de 
Riga que é residência do Presidente da República, a Torre Panorama, o Parlamento, a Ponte dos Suecos e o conjunto 
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de casas chamado de os “Três Irmãos”. Antes do almoço, assistiremos a um concerto de órgão na Catedral. Almoço 
em restaurante local. De tarde, prosseguimos com a visita de Jurmala. O resort de verão mais importante e tradicional 
nos Estados Bálticos e uma das principais cidades turísticas da Letônia, famosa pelas suas riquezas naturais, clima ameno 
e águas minerais. Mas a sua principal atração é sem dúvida a vasta praia de areia que se estende ao longo de mais de 33 
km, limitado por densas florestas de pinheiros, entre o Mar Báltico e o rio Lielupe. As suas românticas casas de madeira 
em estilo Art Nouveau, muitas delas declaradas Monumentos Nacionais, dão a Jurmala um carácter peculiar e encantador. 
Tempo livre. Em hora a determinar, regresso ao hotel. Jantar e alojamento no hotel. 
 

20/08/2017 (Domingo) 5º Dia - RIGA/ SIGULDA/ PARNU/ TALLIN  
Pequeno-almoço no hotel e viagem rumo a Sigulda, no Parque Nacional de Gauja, a Suíça da Letónia como também é 
conhecido, onde nos deteremos para visitar as ruínas do Castelo da Ordem Teutónica, construído em 1207 pelos 
cavaleiros da cruz, que estava ligado a outras pequenas construções mediante passagens subterraneas e o Castelo 
Medieval de Turaida, construído em 1214, o mais bem conservado da Letónia, com o seu famoso “Jardim dos Deuses”, 
donde se pode apreciar uma impressionante panorâmica da encantadora paisagem que o rodeia, o Museu de História 
Local de Sigulda, o Túmulo de Turaida, a Gruta de Gutmann e o Parque de Diana, parque de esculturas dedicado ao 
folclore da Letónia. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação da viagem para Tallin, com breve paragem em 
Parnu, para visita do seu balneário e a sua torre vermelha. Chegada, jantar e alojamento no hotel. 
 

21/08/2017 (Segunda-feira) 6º Dia - TALLIN 
Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica da capital da Estónia, a mais antiga 
capital medieval do Norte da Europa. Tallinn, cidade que conseguiu a sua 
independência de Moscovo em 1991, é uma cidade realmente interessante com um 
centro antigo e encantador. Iniciaremos as visitas com o Centro Histórico, com as 
antigas muralhas, o portão de Viru, um dos principais acessos à Cidade Velha onde 
encontramos a Praça da Prefeitura com inúmeras lojas, galerias, comerciais, 
cafetarias, restaurantes e esplanadas, vibrante de cor e movimento e a Passagem de St 
Catarina, uma das ruas mais simpáticas e pitorescas da cidade, com muito artesanato 
local e cheia de artistas. Continuação para a cidade Alta - Toompea, situada numa 
colina. Com especial destaque, para a “Kiek in de Kok” uma das mais impressionantes 
Torres de defesa do Mar Báltico, o Castelo de fachada rosa, a Catedral ortodoxa de 
Alexander Nevsky construída pelo Czar Alexandre III e a Catedral Domo (Catedral 
Luterana de Santa Maria). As vistas de Toompea são fantásticas para a cidade baixa e 
para a muralha. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação das visitas, com 
especial destaque para o Convento de Santa Brígida, o Vale das Canções e o Parque 
Kadriorg, onde encontramos o Palácio de Kadriorg, rodeado de vegetação e Lagos e 
que foi desenhado pelo arquiteto Michetti para o Czar russo Pedro - o Grande. No final 
das visitas, transporte para o hotel. À noite, vamos reviver o ambiente Medieval de outros tempos, participando num 
jantar especialmente organizado para o efeito, no famoso restaurante “Peppersack”. No final, regresso ao hotel. 
Alojamento. 
 

22/08/2017 (Terça-feira) 7º Dia – TALLIN/PORTO/ FREAMUNDE 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita Museu Etnográfico de Rocca al Mare. Este interessante Museu a céu aberto, 
tem nos seus arredores mais de 100 construções expostas em 84 hectares de bosque na costa do golfo de Kopli e que 
representam a vida rural e os diferentes estilos de arquitetura rural através de 150 anos de história. Almoço em 
restaurante local. Em hora a determinar, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em avião da 
Lufthansa com destino ao Porto (via Frankfurt). Chegada e transporte para Freamunde. 

FIM DA VIAGEM 
PREÇO POR PESSOA, EM QUARTO DUPLO: 
Mínimo 31 participantes…………………€ 1 250,00 
Mínimo 26 participantes…………………€ 1 280,00 
Suplemento para quarto individual…€      200,00 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
- Passagem aérea em classe turística, conforme o percurso 
indicado, com direito ao transporte gratuito de 23 kg de 
bagagem por pessoa (1 mala); - Pensão Completa (desde o 
alojamento do 1º dia ao almoço do último dia); - Alojamento 
em hotéis de 4 estrelas, em quartos duplos com banho 
privativo; - Todas as visitas mencionadas no programa, em 
autopullman de turismo com ar condicionado; - Assistência 
durante todo o circuito por um guia a falar português ou 
espanhol, segundo disponibilidade; - Taxas hoteleiras, de 
turismo, serviços e IVA; - Taxas aeroportuárias;- Excursões 
e visitas de acordo com o presente programa, orientadas por 
guias a falar português ou espanhol (segundo 

disponibilidade;  - Entradas: Vilnius: Catedral, Igreja Santa 
Ana, Universidade, Castelo Trakai e passeio barco * Riga: 
Catedral, Palácio Rundale e jardins, Parque Nacional Gauja 
(Castelo Turaida, Museu e gruta Gutman ) * Tallinn: Catedral 
Ortodoxa, Convento Santa Brígida; Parque Kadriorg, Museu 
Rocca al Mare; – Seguro de viagem; - Um saco “ML”.  
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 
- Bebidas às refeições, refeições especiais ou não 
mencionadas, bagageiros, gratificações a guias e motorista, 
entradas em Museus e Monumentos quando não esteja 
explicito a visita do interior, extras de carácter pessoal e 
tudo o que não esteja devidamente especificado no presente 
programa.  


