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Morada:    Grodzka 54 

                  31-044 Kraków, Polska 

tel./fax:     +48 12 633 65 56 

tel.mov:    +48 501 79 88 08 

e-mail:       ernesto@ernesto-travel.pl 

www:         www.ernesto-travel.pl 

skype:        ernesto-travel  
 

 

Helsínquia – Países Bálticos – Varsóvia  
9 dias 
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Dia 1 Chegada a Finlândia  
 Chegada a Helsínquia. Encontro com guia acompanhante 

da Ernesto Travel e transfer ao centro da cidade. /20km/ 

 Chegada ao centro. Check in no hotel. Jantar. Pernoite 
em Helsínquia.  

 
Dia 2 Helsínquia – Tallinn 

 Pequeno-almoço no hotel. Check out. 
8.30 Visita de meio-dia a Helsínquia. A visita abrange os principais 

pontos de interesse: a Catedral Ortodoxa Russa, a Igreja 
Temppeliaukio, Monumento ao Sibelius, Praça do Senado, a 
Catedral de Helsínquia. 

13.30 Almoço. 
15.00 Transfer ao porto de Helsínquia. 
15.30 Embarque no ferry boat para Tallinn, na Estônia.  
16.30 Saída de ferry boat. 
18.30 Chegada a Tallinn, transfer ao hotel. 
19.00 Check in. Jantar. Pernoite em Tallinn.  
 
Dia 3 Tallinn e Rocca al Mare 

 Pequeno-almoço no hotel 
9.00 Visita a Tallinn. Antigamente conhecida como Reval, 

com a independência optou pelo seu nome estoniano. 
É uma cidade que tem conservado o seu aspecto comercial do 
século XV. Membro da Liga Hanseática, sempre jogava um 
papel importante entre o Leste e Oeste europeu, sempre com 
uma minoria significante – outrora de alemães, hoje em dia de 
russos. A visita incluí o centro histórico, a Catedral situada na 
colina, a Câmara Municipal e a impressionante Catedral 
Ortodoxa. Vamos ver também o Palácio Kadriorg, uma 
residência de verão dos imperadores russos. 

13.00 Almoço. 
14.30 Continuação da visita: Rocca Al Mare. É um museu ao ar livre. 

Situado na costa do mar, alberga um conjunto de casas 
tradicionais, originais da época.  

20.00 Jantar. Segundo pernoite em Tallinn. 
 
Dia 4  Tallinn – Parnu – Turaida – Sigulda – Riga 

 Pequeno-almoço no hotel. Check-out. 
8.30 Saída para Turaida, passando por Parnu, uma cidade histórica 

na Costa do Báltico. /300km/ 

13.00 Chegada a Turaida. Almoço. 
14.30 Visita ao Museu do Castelo Turaida. A cidade 

é um dos principais destinos turísticos na Letônia. Continuação 
a Sigulda, uma cidade charmosa no coração de Parque Nacional 
Gauja – caraterizado pelos românticos meandros do rio Gauja e 
castelos medievais escondidos em colinas cobertas por floresta 
intacta. Há quem chama a Sigulda “a Suiça de Letônia”, pelas 
suas belas paisagens com pequenas vales e colinas. 
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17.30 Continuação a Riga. /55km/ 

19.00 Chegada a Riga, alojamento no hotel. Jantar. Pernoite em Riga. 
 
Dia 5  Riga 

 Pequeno-almoço no hotel 
9.00 Visita a Riga: a capital da Letônia. É uma das maiores cidades 

nos Países Bálticos, antiga cidade Hanseática localizada na 
margem do rio Daugava, conhecida pela sua arquitetura gótica, 
barroca e do Art Nouveau. Mudou de mãos várias vezes – 
alemães, suecos, poloneses, russos – todos fazem parte da 
história desta cidade multinacional. Visitam-se: a cidade antiga 
com os edifícios universitários, a casa da Ópera e a Catedral.  

13.00 Almoço. 
15.00 Continuação de visita: o bairro do Art Nouveau e Jurmala, 

localizado no Golfo de Riga, a cerca de 25 km da capital. 
O Golfo é conhecido pelos seus 245 km de praia e casas 
de madeira do final do século XIX.   

20.00 Jantar. Último pernoite em Riga. 
 
Dia 6 Riga – Rundale – Siauliai – Vilnius 

 Pequeno-almoço no hotel. Check-out do hotel em Riga. 
7.30 Saída para Rundale. /80km/ 

9.00 Visita a Rundale: o palácio barroco desenhado por Rastrell (o 
qual desenhou também o Palácio de inverno 
em São Petersburgo) construído nos anos 1736 – 1767 por um 
dos duques de Kurzeme, soberanos do Ducado da Curlândia, 
hoje parte de Letônia. É um complexo arquitetónico 
impressionante na sua dimensão. 

10.30 Continuação a Siauliai. /90km/ 

12.00 Visita à Colina das Cruzes a 11 km de Siauliai (UNESCO). 
Durante muitos anos a Colina das Cruzes tornou-se muito 
famosa. A data da fundação deste lugar não é conhecida. Os 
números impressionam – na Colina há entre 100.000 e 200.000 
cruzes. Cada uma destas cruzes simboliza uma esperança, um 
desejo ou reza para receber a bénção divina. 

13.30 Almoço em Siauliai. 
15.00 Continuação a Vilnius. /215km/ 

18.30 Chegada a Vilnius. Alojamento. Jantar. Pernoite em Vilinius. 
 
Dia 7  Vilnius – Trakai – Vilnius  
 Pequeno-almoço no hotel 
9.00 Vilnius – a cidade de encontro entre o Oriente e o Ocidente. 

Visita à preciosa Cidade Antiga – o bairro famoso pelas igrejas 
interessantes e ruas pitorescas. A Cidade Antiga de Vilnius, 
chamada “a pérola arquitetônica da Europa de Leste”, está 
inscrita na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. O tour 
inclui a visita à Catedral no centro da cidade, à igreja de Santa 
Anna – a pérola do arte gótico do século XVI, à Porta da Aurora 
com a Capela com a imagem da Nossa Senhora Porta da 
Aurora, Universidade de Vilnius, Praça do Mercado. 
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12.30 Saída para Trakai. /30km/ 

13.30 Almoço. 
15.00 Visita de Trakai: a antiga capital do Grã-Ducado de Lituânia, 

com o castelo de tijolo situado numa ilha e uma paisagem 
imporessionante. O museu do Castelo de Trakai oferece uma 
exposição que conta a história das terras da Lituânia desde 
tempos pré-históricos. O castelo surpreende pela sua magia e 
atmósfera. 

20.00 Regresso a Vilnius. Jantar. Último pernoite em Vilnius. 
 
Dia 8 Vilnius – Augustów – Varsóvia 

 Pequeno-almoço no hotel. Check out. 
8.30 Saída para Varsóvia.  

[Na fronteira, mudamos do fuso horário -1h.] 
13.30 Almoço em Augustów. Continuação da viagem. 
18.00 Chegada a Varsóvia. Check in. Jantar. Pernoite em Varsóvia. 
 
Dia 9 Varsóvia – saída 

 Pequeno-almoço no hotel. Check out do hotel em Varsóvia. 
9.00 Visita panorâmica de Varsóvia. A capital da Polônia deve ser 

concebida pela história que a marcou: uma cidade 
completamente destruída no final da Segunda Guerra Mundial, 
reconstruída nos anos pós-guerra. A parte antiga é uma 
reconstrução exata, inscrita na lista da UNESCO. Outras partes 
da cidade refletam a herança dos 50 anos de comunismo – 
principalmente a arquitetura do realismo socialista. Mas outra 
face de Varsóvia é de uma cidade dinâmica, moderna, com 
arranha-céus e todas as caraterísticas de uma metrópole 
europeia. 

 Começaremos a exploração da cidade no Parque Lazienkowski 
com o monumento do famoso pianista polaco Chopin, 
continuaremos para o território de antigo gueto de Varsóvia, a 
praça histórica com o Túmulo do Soldado Desconhecido, 
“Umschlagplatz” – lugar de deportação dos judeus de Varsóvia 
aos campos de concentração durante a ocupação alemã, o 
edifício símbolo da Varsóvia – Palácio de Cultura e Ciência, a 
Rua Krakowskie Przedmiescie, a colorida cidade antiga 
de Varsóvia com o Castelo Real, a catedral de São João 
e a charmosa Praça do Mercado. 

 Traslado ao aeroporto de Varsóvia e embarque para o voo. 
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