
Capitals del Bàltic.  

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
c o m p a n y i a  L U F T H A N S A : 
BARCELONA—FRANKFURT—VILNIUS i 
TALLIN— FRANKFURT—BARCELONA. 
•Trasllats aeroport—hotel—aeroport. 

•Estada de set nits als hotels 
previstos o similars. 
•Àpats: 7 esmorzars, 6 dinars i 7 
sopars (incloent cafè/té i aigua). 
•Visites segons itinerari. 

•Entrades a la Universitat de Vilnius, 
Castell de Trakai, Catedrals de Riga i 
Tallinn, Museu Rocca al Mare, Castell 
de Turaida, Palau Rundale i PN de 
Lahemaa. 
•Guia acompanyant des  de 
Barcelona. 
•Assegurança  cance l � l a c ió  i 
assistència en viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Taxes d’aeroport (75 € a 

confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 

•Begudes als àpats inclosos. 

•Propines xofer i guia. 

•Maleters hotels i aeroports. 

•Serveis privats tals com bugaderia, 
telèfon, mini bar,... 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 
 

Del 4 a l’11 de setembre 2017. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

4 set. BARCELONA—FRANKFURT—
VILNIUS 
Vol regular amb destí Vilnius, via Frankfurt. 
Arribada i trasllat a l’HOTEL HOLIDAY INN 
(4*) o similar. Sopar de benvinguda amb 
espectacle tradicional. Allotjament.  
 

5 set. VILNIUS—TRAKAI—VILNIUS 
Esmorzar. Visita panoràmica a peu del 
casc antic de Vilnius declarat Patrimoni 
de la Humanitat incloent la catedral barroca 
de San Casimir, l’Ajuntament, les cases 
històriques dels segles XVI i XVIII, la Porta 
de l’Alba amb el icona de la Verge Maria. 
Dinar. A la tarda, visita de Trakai i del 
seu castell. Trakai ha estat declarat Parc 
Nacional per la bellesa dels llacs i boscos i 
per la importància històrica del lloc. 
L’imponent castell del segle XIII situat en 
una petita illa al centre d’un idíl�lic llac amb 
alts murs de maons vermells i esveltes 
torres. Tornada a Vilnius. Sopar i 
allotjament. 
 

6 set. VILNIUS—TURO DE LES CREUS—
RUNDALE—RIGA 
Esmorzar. Sortida cap a Riga. En ruta, 
visita del “Turó de les Creus”, centre de 
pelegrinatge cristià de la zona, s’estima que 
disposa actualment de 50.000 creus i 
rosaris. Visita del Senyoriu de Pakruojis 
on degustaran cervesa artesanal i 
dinaran. Creuant la frontera amb Letònia, 
visita del Palau de Rundale, d’estil 
barroc d’inspiració italiana i jardins d’estil 
francès. Arribada a Riga. Sopar i 
allotjament a l’HOTEL RADI UN DRAUGI 
(4*) o similar. 
 

7 set. RIGA 
Esmorzar. Visita a peu del casc 
històric, ciutat Hanseàtica amb edificis 
barrocs, renaixentistes, neoclàssics, 
imperi,... Declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO incloent el 
Castell, l'església de San Pere, els edificis 
dels gremis, la muralla, el mercat interior 

 

central. Dinar. A la tarda, visita del 
barri Art Nouveau amb la més gran 
col�lecció d’edificis d’aquest estil. 
Continuació cap a Jurmala, important lloc 
d’estiueig amb una platja de sorra fina de 
33 km. Tornada a Riga. Sopar i 
allotjament. 
 

8 set. RIGA—SIGULDA—TALLINN 
Esmorzar. Sortida cap a Tallinn, en ruta 
visita del Parc Nacional de la Vall de 
Gauja, el Sigulda amb rius, rierols, 
frondosos boscos i misterioses grutes. 
Continuació amb la visita al Castell de 
Turaida supervivent de nombroses 
guerres, incendis i destruccions. Dinar. 
Arribada a Tallinn, capital d’Estònia. 
Acomodació a l’HOTEL PARK INN CENTRAL 
(4*) o similar. Sopar i allotjament. 
 

9 set. TALLINN 
Esmorzar. Visita panoràmica a peu del 
casc antic, un dels millors conservats i 
declarat Patrimoni de la Humanitat 
incloent: l’edifici del Parlament, el Castell 
medieval de Toompea, la famosa Farmàcia 
del segle XV, l’església de San Nicolau i 
l’interior de la Catedral. Dinar. A la tarda, 
visita del Museu Etnogràfic a l’aire 
lliure “Rocca-al-Mare”, recreació d’un 
poble típic estonià. Sopar i allotjament. 
 

10 set. TALLINN 
Esmorzar. Al matí, visita al Parc 
Nacional de Lahemaa amb platges 
verges i frondosos boscos. Dinar. Tarda 
lliure a Tallinn. Sopar d’acomiadament i 
allotjament. 
 

11 set. TALLINN—FRANKFURT– 
BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Vol 
regular amb destí Barcelona, via 
Frankfurt. Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 1.705 € 
Supl. individual    275 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
27 de març de 2017 i per un mínim 
de 20 persones. Qualsevol alteració 
en el canvi de divisa, tarifa aèria, 
data de sortida, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu 
final.  
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