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Descubra o Báltico 
9 Dias / 8 Noites 

Saída: datas predeterminadas 

29 anos de experiência e qualidade! 

Descubra todo o charme e a beleza de uma parte da Europa que merece ser explorada. Conheça a capital da Polônia, 

Varsóvia, em seguida, embarque em uma viagem cheia de história em Vilnius na Lituânia, Riga na Letônia e Tallinn na 
Estônia. Cidades encantadoras que essa região tem muito a oferecer. 
 
1º Dia – Segunda-feira – Varsóvia 
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e traslado ao hotel. Hospedagem. 

 
2º Dia – Terça-feira – Varsóvia 

Café da manhã e visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real, que também engloba o centro antigo, o Parque Real 
Lazienki com seu monumento a Chopin, a igreja de Santa Ana e o Gueto de Varsóvia. Tarde livre. Hospedagem. 
 
3º Dia – Quarta-feira – Varsóvia / Vilnius 
Café da manhã e saída para Vilnius, a capital da Lituânia, apenas a 17 km da fronteira com a Bielorrússia, onde 
confluem os rios Neris e Vilnius. Hospedagem em Vilnius. 
 

4º Dia – Quinta-feira – Vilnius 
Café da manhã e visita panorâmica à cidade, também chamada de “Jerusalém da Lituânia”, uma população 
heterogênea que inclui 92 diferentes nacionalidades. Entre as diversas obras sacras se destacam a Igreja de São Pedro 
e São Paulo, construída em 1668 sobre as ruínas arquitetônicas de um templo pagão dedicado a Milda, a deusa do 
amor, Igreja de Santa Ana, com o adjacente mosteiro das Bernardinas, Igreja de São Casimiro, fundada pelos jesuítas 
e dedicada ao santo Casimiro Jagiello, filho do rei da Polônia, e a Igreja de São Miguel, obra renascentista construída 

em 1594.  À tarde, excursão para Trakai, muito famosa por seu castelo com vala de água do século XIV, rodeado por 
dez pequenos lagos. Hospedagem em Vilnius. 
 
5º Dia – Sexta-feira – Vilnius / Riga 
Café da manhã e saída para Siauliai, “a cidade do sol”, quarta cidade da Lituânia, cujas origens remontam há 2500 
anos. A fama desta cidade está baseada na “Colina das Cruzes”, que foi visitada pelo Papa João Paulo II. Encontram-se 
nesta colina pelo menos 10.000 cruzes de tamanhos diferentes que simbolizam o desejo inabalável da população por 

sua liberdade.  
Continuação do percurso para Rundale, para visita ao palácio barroco construído pelo famoso arquiteto Rastrelli 
Francisco. Prosseguimento para Riga, capital da Letônia. Hospedagem em Riga. 
 
6º Dia – Sábado – Riga 
Café da manhã e visita à cidade, também chamada de “a Paris do Norte”, cuja fundação remonta ao século XII. 
Passeando pelo núcleo antigo da cidade, com suas ruas estreitas e casas típicas, veremos a catedral, a casa dos três 

irmãos, a praça da prefeitura e monumento à liberdade. Continuamos nosso percurso passando pelo centro e por seu 

impressionante conjunto de prédios Art Noveau, em sua maioria construídos entre 1904 e 1914, época em que se 
destacou como uma das cidades mais prósperas do Império Russo. Hospedagem. 
 
7º Dia – Domingo – Riga / Tallinn 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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Café da manhã e saída para Sigulda, situada no Parque Nacional de Gauja, uma área repleta de castelos e grutas. 

Visita às ruínas do castelo de Sigulda, construído em 1207 pelos Cavaleiros da Cruz, e ao Castelo de Turaida, de onde 
se pode apreciar uma vista impressionante dos encantadores arredores. Continuação da viagem para Tallinn. 

Hospedagem. 
 
8º Dia – Segunda-feira – Tallinn 
Café da manhã e visita à cidade, com suas reminiscências hanseáticas, destacando-se a “Kiek In Da Koek”, uma das 
mais imponentes torres defensivas do Mar Báltico, a Igreja de São Nicolau, do século XVIII, e a catedral 
(Toumiokirkko), construção do gótico tardio. Hospedagem em Tallinn. 
 

9º Dia – terça-feira – Tallinn 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado para o aeroporto. Fim de nossos serviços. 
 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Varsovia 02 Polonia Palace Hotel Primeira superior 

Vilnius 02 Pacai Hotel Luxo 

Riga 02 Semarah Grand Poet Luxo 

Tallinn 02 Radisson Blu Sky Hotel Luxo 

 

PARTE TERRESTRE 

€ = Euro / R$ = Real 

Saídas em 2019 

Por pessoa em € Por pessoa em R$ 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

04 e 18-Mai’2020 
01, 15 e 29-Jun’2020 

13 e 27-Jul’2020 
10 e 24-Ago’2020 
07 e 21-Set’2020 

1.595 2.155 7.640 10.323 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 4,79 
da data de 13/11/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

O que inclui: 
- 08 (oito) noites de hospedagem em Hospedagem standard com café da manhã; 
- Guia acompanhante local em idioma espanhol (com conhecimento em língua portuguesa); 
- Carregadores de bagagem nos hotéis (1 mala por pessoa). 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Seguro viagem; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
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Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  

* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 

Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Observações Importantes: 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 

- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 

- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um tour leader e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de diferentes 

nacionalidades e costumes; 
- É necessário emissão de seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”; 

- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

EUROPA 

                

            

PASSAPORTE 

✓ 
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 

Brasil 

VISTO 

 
Para permanência até 90 dias 

A partir de 1º de janeiro de 2021, passageiros com 

passaporte brasileiro que viajarem para a Europa 

deverão preencher eletonicamente a permissão 

especial denominada ETIAS e efetuar o pagamento 

da taxa. O documento é válido por três anos, a menos 

que a validade do passaporte termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es 

Certificado 

Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 
 

Seguro Viagem 

✓ 
É necessário emissão de seguro viagem com 

cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de 

Schengen” 

                ✓ - obrigatório |  - não obrigatório 

https://www.etiasvisa.com/es


 

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

 

 


