22 a 29 JUN 2018

PEREGRINAÇÃO AOS

PAÍSES BÁLTICOS
RIGA | PARNU | TALLIN | CESIS | SIGULDA | KAUNAS | VILNIUS | TRAKAI
1º DIA LISBOA / RIGA
Comparência no aeroporto de Lisboa às 14h00 para as formalidades de embarque, assistidas por um representante
da PTEAM. Partida em voo Airbaltic com destino a Riga. Desembarque, assistência pelo representante local de língua
portuguesa. Partida para o hotel. Instalação e alojamento.
2º DIA RIGA / PARNU / TALLIN
Pequeno-almoço no hotel. Manhã dedicada à visita panorâmica de Riga, a capital da Letónia e a maior das capitais
bálticas, única pela sua riqueza e pela qualidade da sua arquitectura moderna e em madeira, do século XIX. Especial
referência para o Castelo, a Catedral, a Igreja de São Jacob, a Porta dos Suecos, parte da antiga muralha fortificada e a
Igreja de São Pedro. Missa. Em hora a determinar, partida em direção a Parnu, cidade balnear, onde faremos uma breve
visita panorâmica à zona antiga. Continuação da viagem para Tallin. Chegada, instalação no hotel. Jantar e alojamento.
3º DIA TALLIN
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita à encantadora cidade de Tallin, capital da Estónia, a mais antiga cidade medieval do Norte da Europa e considerada Património da Humanidade pela UNESCO. Missa. A visita é feita a pé para se
poder apreciar o ambiente histórico das suas ruas. Visita à cidade alta, onde se encontra a Catedral de Alexandre Nevski
(que alberga uma valiosa coleção de brasões e túmulos), o Castelo de Toompea e a Raekoja Platz, onde se realizava
o antigo mercado medieval. Caminhada pela Rua Pik onde se podem admirar as antigas casas pertencentes aos comerciantes alemães, quando Tallin fazia parte da Liga Hanseática. Jantar e alojamento no hotel.
4º DIA TALLIN / CESIS / PARQUE NACIONAL DE GAUJA / SIGULDA
Após o pequeno-almoço, partida para Cesis, visita desta cidade medieval. Continuação para Sigulda, situada no
Parque Nacional de Gauja, onde poderemos visitar as ruínas do Castelo da Ordem Teutónica, construído em 1207 pelos
Cavaleiros da Cruz, e o Castelo Episcopal de Turaida, com o seu famoso “Jardim dos deuses”. No final da visita, instalação no hotel. Jantar e alojamento.
5º DIA SIGULDA / KAUNAS / VILNIUS
De manhã, partida em direção à cidade de Kaunas, a segunda maior cidade da Lituânia. Missa. Visita panorâmica ao
centro histórico, com especial destaque para o Castelo Medieval e a Basílica. Após as visitas, partida para Vilnius. Instalação no hotel. Jantar e alojamento.
6º DIA VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Pequeno-almoço no hotel. Saída para a visita panorâmica à cidade de Vilnius, a “Jerusalém da Lituânia”, caminhando ao
longo do seu centro histórico medieval, classificado como Património Mundial pela UNESCO. Especial referência para
a Catedral, a Torre de Gediminas, a Igreja de Santa Ana, a Igreja de São Pedro e São Paulo, a Universidade Velha,
a Igreja de São Casimiro. Missa. Após a visita, almoço em restaurante local. De tarde, partida para a visita à capital medieval da Lituânia, Trakai, situada junto ao lago Galves, com o seu famoso castelo fortificado do século XIV, hoje museu.
Após a visita, passeio de barco pelos lagos que rodeiam o castelo. Regresso a Vilnius. Jantar e alojamento.
7º DIA VILNIUS / COLINA DAS CRUZES / PALÁCIO RUNDALE / RIGA
Após o pequeno-almoço, visita à Colina das Cruzes, centro de peregrinação visitado pelo Papa São João Paulo II em
1993, onde se encontram colocadas cerca de 50 000 cruzes de diferentes tamanhos, símbolo do enorme querer expresso pela sua população, em defesa da liberdade. Após o almoço, partida em direção a Rundale, pequena cidade a sul de
Riga, para visita ao seu famoso palácio barroco do século XVIII, a “Versalhes do Báltico” como também é conhecida a
antiga residência de verão dos duques de Courland. Partida em direção a Riga. Instalação no hotel. Jantar e alojamento.
8º DIA RIGA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Partida em autocarro para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo regular,
às 12h50, com destino a Lisboa. Fim da viagem.

Preços por pessoa

Preço-base
Mínimo 30 pessoas

Preço-base
Mínimo 20 pessoas

Em quarto duplo

1 455,00 €

1 575,00 €

Suplemento por
quarto individual

275,00 €

Inscrições até ao dia
26 de março de 2018
Com entrega do sinal no valor
de 250 € por pessoa para
garantir a reserva.

Os preços estão sujeitos a possíveis subidas de tarifa aérea (subida de combustível), impostos, modificação de taxas e impostos
oficiais. Por se tratar de uma viagem de grupo, está sujeita a condições especiais de contratação. Qualquer desistência por parte do
cliente produzirá gastos de anulação sob o preço total da viagem, que serão os seguintes:
· Até 90 dias antes da partida: isento de gastos
· Entre 29 e 15 dias: 85% (oitenta e cinco)
· Entre 89 e 45 dias: 25% (vinte e cinco)
· 15 dias ou menos: 100% (cem)
· Entre 44 e 30 dias: 50% (cinquenta)

Programa-base inclui:
• Voos regulares em classe turística, com franquia de uma peça máximo 20 kg de bagagem (sem refeição a bordo);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis (em vigor);
• Transporte entre aeroportos e hotéis e vice-versa;
• Estadia 7 noites em hotéis de 4 ****;
• Regime conforme se indica no presente programa (7 pequenos-almoços, 6 almoços, 6 jantares);
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado;
• Guia local de língua portuguesa/espanhola em Riga; Palácio Rundale; Parque Nacional Gauja; Vilnius,
• Guia acompanhante em português durante toda a viagem;
• Entradas pagas correspondentes em museus e monumentos (ruínas do Mosteiro Pirita, Catedral Alexandre Nevski,
Palácio Rundale, parque Nacional Gauja, Catedral Dome, Pátios da Universidade de Vilnius, Igreja de São João, Igreja
de São Pedro e São Paulo, Castelo de Trakai);
• Acompanhamento espiritual por um sacerdote católico;
• Acompanhamento por técnico da PTEAM desde e até o aeroporto de Lisboa;
• Seguro de viagem.
Programa-base não inclui:
• Qualquer extra de carácter pessoal (bebidas às refeições, serviço e consumos no quarto do hotel, menus especiais,
etc.) e tudo o que não estiver devidamente especificado no presente programa;
• Excesso de bagagem, há que ter em conta que as companhias aéreas são cada vez mais restritivas com a bagagem;
• Gratificações a guias e motoristas.
Para inscrições e informações:
PAULA CANELHA
Rua D. Pedro de Cristo, n.º 10
1749-092 Lisboa
Tel. 218 437 620
sede@paulus.pt

Organização:

