
Triângulo Báltico / 8 dias 2022 
Tallinn - St Petersburg 
 
Tour Code: HANGBT 
Guia em espanhol / italiano / português  
Categoria: Repúblicas Bálticas e Rússia  
 
Dia 01 / Sex: CHEGADA A TALLINN 
Chegada a Tallinn, traslado opcional ao Hotel Radisson Blu Olympia**** ou similar, reunião de boas vindas. 
 
Dia 02 / Sab: TALLINN 
Tallinn é uma encantadora mistura de tranquilidade medieval e vida urbana moderna. O Centro Antigo medieval é 
um lugar muito animado no verão, com suas muitas lojas, galerias, lojas de souvenirs, cafés e restaurantes ao ar 
livre. A visita nos leva pelas muralhas medievais, e no Centro Antigo vemos o Castelo de Toompea, a Catedral 
Domo, Catedral de Alexander Nevsky, Prefeitura Medieval e o salão medieval do Grande Grêmio. Para a tarde é 
oferecida excursão opcional ao Parque Kadriorg e visita ao KUMU, o novo museu de arte da Estônia, com suas 
coleções de artes clássicas e contemporâneas. Para a noite é oferecido um jantar medieval opcional no 
Restaurante Maikravh. 
 
Dia 03 / Dom: TALLINN - HELSINKI 
O dia oferece excursão opcional ao Parque Nacional Lahema, com visita à Mansão Palmse, memorial à família 
von Pahlen, e Mansão Sagadi. O tour termina com visita à a Mansão Vihula, do século XVI, e Museu da Vodka. 
Após pausa para almoço, retorno para Tallinn e embarque no ferry para Helsinki para desfrutar uma refrescante 
viagem pelo arquipélago antes de chegar a Helsinki. Chegada, traslado ao hotel e check-in no Hotel Radisson Blu 
Seaside**** ou similar. 
 
Dia 04 / Seg: HELSINKI 
Helsinki está localizada bem no cruzamento das cultura ocidental e oriental, e isso se reflete em toda parte na 
verde e animada capital finlandesa. A visita à cidade segue pelos portos e Praça do Senado com a Catedral 
Luterana, Rua Mannerheim, passando pelo Edifício do Parlamento, Finlandia Hall e Monumento a Sibelius, e com 
uma visita à famosa Igreja na Rocha. À tarde, excursão opcional à Fortaleza de Suomenlinna, tesouro cultural cuja 
construção foi iniciada no século XVIII como uma fortaleza marítima. Localizada em uma ilha, a fortaleza é uma 
atração ímpar para os visitantes. Para a noite é oferecido opcional jantar finlandês no Restaurante Salve.  
 
Dia 05 / Ter: HELSINKI - ST PETERSBURG 
Continuação para St Petersburg. Logo depois da fronteira com a Rússia, passagem por Viborg e continuação para 
St Petersburg. Chegada no final da tarde e check-in no Hotel Sokos Vasilievsky**** ou similar. 
 
Dia 06 / Qua: ST PETERSBURG 
St Petersburg é uma cidade incrível. Seus palácios imperiais e museus gozam de fama mundial, enquanto o rio 
Neva e os muitos canais merecidamente deram à cidade o título de ‘Veneza do Norte’. Durante o tour pela manhã 
conhecemos todos os esplendores da cidade: a Fortaleza de Pedro-Paulo, o Palácio de Inverno, a Catedral de 
Santo Isaac, a Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado, o Convento de Nevsky e muito mais. Para a tarde, 
opcional excursão a Tsarskoye Selo com o impressionante Palácio de Catarina e a Sala Âmbar, que desapareceu 
durante a Segunda Guerra Mundial e foi restaurada para as comemorações do tricentenário de St Petersburg. À 



noite, pode-se desfrutar uma opcional visita ao Palácio Nikolaevsky com um emocionante show de folclore russo e 
champagne russo e petiscos. 
 
Dia 07 / Qui: ST  PETERSBURG 
Manhã reservada para uma opcional visita a Peterhof, obra-prima incontestável da época de Pedro o Grande, com 
o impressionante Grande Palácio, a Grande Cascata e a Avenida das Águas e seus maravilhosos parques. Para a 
tarde é oferecida uma opcional visita ao mundialmente famoso Museu de Arte Hermitage. À noite pode-se 
desfrutar um opcional jantar russo no Restaurante Pryanosti & Radosti. 
 
Dia 08 / Sex: PARTIDA DE ST PETERSBURG 
Traslado opcional ao aeroporto. 
 
 
Serviços incluídos 
• 7 noites nos hotéis 4* mencionados com localização central ou similares 
• 7 cafés da manhã tipo buffet nos hotéis 
• Estojo personalizado de boas-vindas 
• Entradas para o salão medieval do Grande Grêmio em Tallinn, igreja escavada na rocha, Fortaleza de Pedro e 
Paulo em St Petersburg 
• Serviço de guia em espanhol e italiano  
• Serviço de ônibus ou minibus primeira classe conforme itinerário 
• Bilhete de ferry Tallinn-Helsinki (classe turista) 
 
Opcional: 
• Traslado aeroporto-hotel Sokos Viru - 35 euros com carro privativo (1-3 pessoas), 55 euros com minibus privativo 
(4-7 pessoas)  
• Excursão de 3 horas para o Parque Kadriorg e visita ao KUMU - 45 euros pp 
• Jantar medieval no Restaurante Maikravh em Tallinn - 45 euros pp 
• Excursão ao Parkque Nacional Lahema - 70 euros pp 
• Excursão de 3 horas à Fortaleza de Suomenlinna - 60 euros pp 
• Visita de 3 horas ao Museu de Arte Hermitage - 60 euros pp 
• Jantar Ffinlandês no Restaurante Salve - 60 euros pp 
• Visita ao palácio Nikolaevsky - 65 euros pp 
• Excursão de 4 horas para Peterhof e visita ao magnífico palácio - 75 euros pp 
• Excursão de 4 horas para Tsarskoe Selo com o Palácio de Catarina - 80 euros pp 
• Jantar russo no Restaurante Pryanosti & Radosti - 50 euros pp 
• Traslado Hotel Sokos Vasilievsky - aeroporto - 70 euros com carro privativo (1-3 pessoas), 90 euros com minibus 
privativo (4-7 pessoas) 
• Meia pensão em hotéis (5 jantares x 3 pratos, café / chá) - 255 euros pp 
 
 

SAÍDAS 2022  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Maio 20 
Junho 03, 10, 17, 24  
Julho 01, 08, 15, 22, 29  
Agosto 05, 12, 19, 26  
Setembro 02, 09, 16, 23 

Em apt Duplo 995,- 
Suplemento Individual 450,- 
Suplemento Noites Brancas  
Saídas 20mai + 15jul: 75,- pp 

 


