À descoberta do Báltico
9 dias de viagem. 4 países: Lituânia, Estónia, Letónia e Finlândia. Alojamento em hoteis. Acompanhamento de tour leader da
Papa-Léguas Nuno Cruz.

Testemunho
Maria G
- 06/12/2017 10:47:41
Foi uma viagem inesquecível e muito enriquecedora.
DESTINO
Lituânia.

Descrição

TIPO
Os estados Bálticos, desde a sua independência da antiga União Soviética, têm percorrido um caminho
nem sempre fácil rumo ao estilo de vida ocidental. É este caminho que vamos calcorrear ao deambular
pelas cidades visitando os seus pontos vividos de lutas e simbolismo pela liberdade, mais que a
independência: liberdade de expressão; de religião; de viver segundo as regras próprias.
É precisamente entre o antes e o depois da famosa Cortina de Ferro que o nosso tour líder o vai levar a
percorrer as capitais destes países que nasceram do comércio do âmbar, se desenvolveram com a liga
hanseática e que foram palco das cruzadas no norte da europa.
Vamos perceber como a história marcou o báltico como a última região pagã Europa e que hoje ainda
revive os rituais antigos dedicados à natureza, a deus.
Cidades onde o novo e o desenvolvimento moderno ocuparam com brio o espaço deixado pelos
bombardeamentos e destruição do antigo, e onde o estilo soviético se mistura com o medieval, com o
barroco, o neoclássico, entre outros, destacando-se a teimosa art Nouveau, conferindo assim um
carácter e dinamismo únicos.

Cultural, Comboio, Tour
Líder, .

DURAÇÃO
9 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

Partiremos da capital de Gediminas em Vilnius, passando pelo lago Galvé onde reina o castelo de
Trakai sobre as águas e florestas circundantes. Seguindo a história dos primeiros cruzados do norte
que estabeleceram em Riga o seu bastião, até à medieval idade intocável e preservada em Talin com a
sua mitologia única e rica mas também semi-perdida no tempo.
De lá a viagem continua atravessando o mar báltico, afinal uma tour por esta zona não poderia
terminar sem navegarmos pelo mar que lhe dá nome, até Helsínquia com o seu design e famosas
saunas finlandesas à nossa espera para um grande, e merecido, final de tour relaxado e em estilo antes
do regresso a casa.

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
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Itinerário
Voo cidade de origem - Vilnius
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Vilnius: a Jerusalém do ocidente
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Riga: já cheira a mar báltico
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Tallinn: a cidade medieval
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Tallinn: À conquista da Tompea
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Helsínquia

Hotel

P

9

Voos Helsinquia - cidade de origem

-
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Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Vilnius
Hoje é dia de viagem e voaremos para a capital da Lituânia e ponto de partida da nossa aventura das capitais bálticas, com toda a
sua história e mistura entre o antigo e o moderno à espera para nos receber.
Depois de instalados e caso o horário dos voos permita, passearemos pelo centro da cidade para começar a sentir a atmosfera desta
pequena capital europeia cheia de contrastes.
2: Trakai: raízes da Lituânia
Hoje partiremos à descoberta de Trakai e da sua ambiência.
Assim de manhã rumamos ao parque de Trakai, onde vamos passar grande parte do dia de hoje. Lá, o castelo medieval sentado na
sua ilha pessoal, contempla o ambiente nos lagos, florestas e aldeias envolventes com o peixe a secar pendurado ao ar entre
varandas e portadas das típicas casas de madeira, turistas e locais pelos trilhos e afazeres ao longo de jardins e bosques cortados
por lagos e vistas que não esqueceremos.
Durante a tarde regressamos a Vilnius e após um passeio de fim de tarde nas margens do Vilnelé, exploramos um estado
autoproclamado de artistas e fabricantes de sonhos, a República dos Uzupis, onde até podemos carimbar o nosso passaporte com o
seu selo atestando a nossa visita.
Depois de um jantar local regressamos ao hotel.
3: Vilnius: a Jerusalém do ocidente
O dia de hoje é dedicado a explorar Vilnius e a sua história.
Vamos percorrer a pé as suas ruelas prestando atenção às igrejas, a zona medieval com partes do antigo gueto judeu e pequenos
segredos escondidos, que merecem assim uma visita, que culmina com a conquista da torre de Gediminas de onde podemos
apreciar toda a cidade.
Caso o tempo o permita iremos ainda à catedral ortodoxa onde podemos entrar um pouco mais nos ritos e história deste ramo da
cristandade.
4: Riga: já cheira a mar báltico
Pela manhã viajamos nos fantásticos autocarros com internet e confortáveis assentos rumo a Riga.
Mudamos de país e de capital. Hoje aproximamo-nos do Mar Báltico.
Riga é a maior cidade dos Países Bálticos e a capital da Art Nouveau. O antigo centro mercantil transformou-se numa capital
bonita e dinâmica. Apesar de movimentada, o seu centro histórico pode ser percorrido a pé e assim aproveitamos a tarde para
deambular pelas ruelas com alguma Art Nouveau e locais emblemáticos como os três irmãos, a casa dos blackheads, o portão
sueco, a torre da pólvora, descobrir o cavaleiro dourado e algumas das suas majestosas igrejas percebendo melhor a história e os
seus contornos.
Terminamos o dia com um repasto local.
5: Riga: Passado soviético e art Nouveau
Começamos a manhã com a travessia de um dos canais, para um passeio pela Riga soviética.
Assim primeiro exploramos o mercado local onde os três hangares de zepelins albergam as mais diversas flores, carnes,
cogumelos, tecidos e muito mais bugigangas e de seguida visitamos o novo instituto das artes que está no coração do antigo bairro
de arquitetura soviética.
Por muitos séculos, Riga foi uma cidade muralhada que se estendia nas margens do rio Daugava. No entanto, as muralhas foram
retiradas no século XIX e no seu lugar foram construídos parques e avenidas que percorremos à tarde e podemos recordar um
pouco do caminho para a independência da Letónia que foi bastante sangrento.
É ali que fica a Ópera de Riga, o Monumento à Liberdade, e a entrada para o bairro de Art Nouveau da cidade onde nos
deslumbramos com os incríveis exemplos deste estilo e época, para uma despedida artística desta cidade encantadora
6: Tallinn: a cidade medieval
Hoje a manhã começa com a viagem de autocarro para Tallinn onde chegamos após 4 horas, o que nos permite ir ao hotel fazer o
check -in e iniciar a exploração da mais medieval e intocada capital do báltico.
Durante muitos anos esta cidade, pela sua posição estratégica foi controlada por diversos povos e esteve fechada ao mundo durante
o domínio soviético. Graças a isso, manteve a sua traça medieval intocada que lhe valeu em 1991 as insígnias de Património
Mundial da UNESCO que hoje mistura com o dinamismo e vibração de uma capital moderna.
A primeira imagem da antiga muralha e as suas torres à medida que nos aproximamos do hotel é desde logo arrebatadora.
Aproveitamos para explorar a cidade e deambular pelas suas ruas medievais, visitar as três irmãs, as passagens "secretas" com
guildas ainda em funcionamento, pátios escondidos e a câmara municipal mais antiga do báltico onde nos apresentamos ao "Old
Thomas".

Terminamos o dia com um belo jantar medieval.
7: Tallinn: À conquista da Tompea
Hoje a manhã é dedicada a explorar a magnífica Tompea, a colina que, segundo a mitologia nórdica, deu o nome à cidade.
Aproveitamos a vista e visitamos a catedral de Alexandre Nevsky e para quem quiser, a igreja de Santa Maria com os seus túmulos
e brasões germânicos.
O tempo restante é livre para visitar algum recanto ou loja esquecida da cidade e assim despedir-nos das capitais do báltico do lado
europeu antes de atravessar para o lado escandinavo, onde terminaremos o nosso périplo em Helsínquia.
8: Helsínquia
Começamos por apanhar o barco de manhã que nos leva através das frias águas do báltico de Tallinn até Helsínquia.
Uma vez chegados vamos até ao hotel fazer o check-in, ou deixar as malas conforme a hora de chegada, e começamos de imediato
a explorar a vibrante cidade Helsínquia.
Caminharemos desde a catedral de Helsínquia, imponente no topo da sua colina de pedra, através da praça do mercado, de onde
entramos na rua jardim de esplanadi até ao distrito do design, onde podemos apreciar a mistura de estilos e designs mais ou menos
extravagantes da cidade.
Aqui cafés, lojas e casas disputam a nossa atenção, enquanto nos dirigimos até uma sauna (para quem quiser experimentar a
famosa sauna finlandesa) e merecido descanso antes de jantar.
9: Voos Helsinquia - cidade de origem
Hoje é dia de regresso e livre, sendo que em função do horário dos voos, o tour líder, ajuda a organizar o transfere ou outra forma
de chegar ao aeroporto.
Em função do tempo disponível, o tour líder dará dicas de como aproveitar as últimas horas em Helsínquia, antes do regresso a
casa.

Datas de partida & Preços do programa de terra
13/07/2022 - € 1.325
Preço do Voo desde: € 430,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Quarto individual: € 290,00

Notas
Nota 1: Veja aqui o custo de vida das cidades que irá visitar http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•

Acompanhamento de líder de viagem português da Papa-Léguas;
8 Noites de hotel em quarto duplo;
Refeições: 8 pequenos-almoços;
Todas as viagens terrestres e marítimas com excepção dos transferes de e para os aeroportos;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•

Voos internacionais;
Transportes de e para o aeroporto;
Refeições não descritas no itinerário como incluídas;
Todos os extras pessoais (internet, lavandaria, etc.);

• Todas as atividades e visitas opcionais;
• Qualquer tipo de gratificação;
• Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
A lista de equipamento depende da época do ano. Informe-se acerca das condições climatéricas. Como regra geral, é imperativo
que leve o essencial para reduzir o peso do seu saco de viagem.
Cabeça:
◦ Chapéu-de-sol;
◦ Gorro;
◦ Óculos de sol;
Tronco:
◦ T-shirts;
◦ Forro polar 100 ou 200 ou qualquer agasalho;
◦ Impermeável leve e/ou corta-vento;
Pernas:
◦ Calças casual;
Pés:
◦ Botas leves/sapatos de caminhada ou ténis confortáveis para caminhar;
◦ Meias casual;
Outro equipamento:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Mochila ou saco de viagem, ou trolley;
Roupas de viagem;
Estojo de higiene**;
Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço);
Pequeno cadeado para trancar o saco/mochila;
Mochila de dia;
Lanterna ou frontal e pilhas alcalinas de substituição;
Kit básico de primeiros-socorros;
Máquina fotográfica;
Adaptador universal.

**Estojo de higiene: material de banho; protetor solar; protetor labial; toalhetes; lenços de papel;
Tampões para ouvidos e venda para os olhos.
Consulte-nos para mais informações.

Documentação

Condições Particulares
É necessário ter um passaporte com a validade mínima de 6 meses, após o ultimo país a visitar.
Líder da viagem
Esta é uma viagem de aventura e descoberta cultural. Quem lidera esta viagem é uma pessoa com experiencia no país a visitar,

tendo uma rede de contactos e de conhecimentos que facilita uma interação e uma experiencia cultural que se quer única. A sua
missão é liderar o grupo durante todo o percurso facilitando a interação e a integração do grupo com os locais a visitar.
O papel do líder da viagem não deverá ser nunca confundido com o de guia turístico. Não são exigidos ao líder de viagem
conhecimentos específicos sobre monumentos, museus ou outros locais de interesse turístico.
Para locais que pela sua complexidade histórica, geológica, biológica ou artística necessitem de um guia, o mesmo será
previamente contratado e haverá uma referência explícita à sua existência no programa da sua viagem.
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