
 

 

 

 

                                                                                             
 
 

 
 
 

 
 
 
Diumenge 22 de juliol 2018.- BARCELONA / VILNIUS  
A l’ hora indicada sortida D’ Olot, Banyoles, Figueres i Girona cap a l’ aeroport de Barcelona. Sortida en vol 

de la companyia Air Bàltic a les 17.10 h cap a Vilnius, via Riga. Arribada a Vilnius, la capital de Lituània  a les 

23.59 h. Trasllat amb autobús fins a l'hotel. Sopar fred i allotjament. 

 

Dilluns 23 de juliol  2018.- VILNIUS  - TRAKAI  - VILNIUS. 
Pensió Completa. Recorregut  a peu visitant els llocs emblemàtics de Vilnius: el casc històric, declarat 

Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, les esglésies més significatives, els monuments històrics i 

arquitectònics com Auros Vartai (La porta de l'Alba) amb una esplèndida imatge de la Mare de Déu, la 

Universitat de Vilnius, la més antiga entre les universitats d'Europa de l'Est, la Plaça de la Catedral. A la 

tarda: sortida a Trakai (a 28 km de Vilnius), l'antiga capital del Gran Ducat de Lituània, famosa pel seu bonic 

castell insular, construït al segle XIV en una illa del llac. Trakai se solia anomenar "la ciutat entre les aigües". 

Retorn a Vilnius.  

 

Dimarts 24 de juliol 2018.- VILNIUS / TURÓ DE LES CREUS / RUNDALE / RIGA  
Esmorza i sortida a Riga (a 300 km de Vilnius), la capital de Letònia. Visita al famós Turó de les Creus prop 

de Siauliai (a 200 km de Vilnius), un lloc històric i únic en el mon, inscrit en la llista del Patrimoni de 

UNESCO, on veurem mes de 100.000 creus. Dinar en restaurant de la zona. Seguirem ruta per creuar la 

frontera de Letònia on es visitarà el Palau de Rundale (a 50 km del Turó de les Creus), dissenyat per al duc 

de Curlandia, Ernst Biron, en el segle XVIII per l'arquitecte italià FB Rastrelli,  l'autor del projecte del Palau 

d'Hivern a Sant Petersburg. Avui en  dia aquest palau es considera l'obra mestra més significativa de 

l'arquitectura dels Països Bàltics. Arribada a RIGA. Sopar i allotjament. 

 

Dimecres 25 de juliol 2018.-  RIGA. 
Pensió Completa. Al matí: excursió a peu pel casc històric de Riga visitant els llocs més interessants: el 

Castell, el Dom (catedral),  l'Església de Sant Pere, l'edifici dels Gremis, la muralla de la ciutat, la Porta Sueca 

l'edifici on s'ubica el Parlament de Letònia, el Monument de la Llibertat, l'avinguda Brivibas (Llibertat) . A la 

tarda visitarem el Barri Art Nouveau, amb els seus magnífics edificis del segle XX i passejarem per Jurmala, 
el balneari i spa més gran del Bàltic que es troba situar a uns 40 Km de Riga. 

 



Dijous 26 de juliol 2018.-  RIGA / SIGULDA / TALLINN 
Esmorzar i  sortida  cap a Tallinn (a 300 km de Riga), la capital d'Estònia. Parada a Sigulda (a 50 km de Riga). 

Excursió al Parc National de Gauja, una regió anomenada "La Suïssa letona". Durant l'excursió es visitarà el 

Castell de Turaida, construït al segle XIII com a residència del bisbe de Riga.  Dinar en un restaurant local. A 

la tarda sortida cap a TALLIN. Sopar i allotjament. 

 

Divendres 27 de  juliol 2018.-  TALLINN 
Pensió Completa. Al matí: excursió a peu per Tallinn visitant el nucli antic, els monuments històrics i 

arquitectònics més interessants: el Palau de Toompea, la seu del Parlament d'Estònia, la fortalesa medieval 

de Toompea, la Catedral ortodoxa d'Alexander Nevski, l'església de Santa Maria (segles XIII - XVIII), la Plaça 

de l'Ajuntament, la Farmàcia (segle XV). A la tarda: visita a Kadriorg (a 5 km de Tallinn) famós pel palau 

barroc i el conjunt del parc, construït en 1718 com a palau d'estiu de la família de tsar rus Pedro I. El palau 

és avui sèu del Museu d'Art Kadriorg. Es pot veure la col·lecció  d'art estranger, a més de gaudir del 

ornamentat Gran Saló i l’ habitació superior que va servir com a oficina del president en la dècada de 1930.  

 

Dissabte 28 de juliol 2018.- TALLINN  
Pensió Completa. Dedicarem el matí a visitar el mercat local on podrem veure tots els productes típics del 

país. Visitarem també la Rocca al mare, el museu d’ Estònia al aire lliure. Ubicat a la vora del mar, el museu 

reuneix una magnifica col·lecció d’ arquitectura rural de tots els indrets del país dels segles XVII al XIX. 

Tarda lliure per passejar o fer les ultimes compres.  

 

Diumenge 29 juliol 2018.- TALLINN / BARCELONA / PUNT D’ ORIGEN 
Esmorzar. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per sortir amb el vol de les 10.30 h. de Air Bàltic via Riga 

amb destinació Barcelona. Arribada a les 16.10 h. Recollida equipatge i trasllat als punts d’ origen 

esmentats. FI DEL VIATGE. 

 

PREU DEL VIATGE PER PERSONA:  1.925 Euros 
 

Suplement habitació individual 310 € 
  

INCLOU: Trasllat a l’aeroport de Barcelona d’ anada i tornada des de els punts d’ origen esmentats. Bitllets 

d'avió de Air Bàltic de Barcelona a Vilnius i de Tallin a Barcelona.  Circuit en còmode autocar. Estada en 

hotels de 4 estrelles ocupant habitacions dobles amb bany/dutxa.  Tots els menjars que s’ indiquen amb l’ 

aigua, te  o cafè inclòs.  Les visites descrites en el programa acompanyats de guia de parla castellana. Les 

entrades al Palau Rundale, el Domo de Riga, el castell de Turaida, el Domo de Tallin, Rocca al Mare i el 

Palau-Museu de Kadriog  Assegurança de viatge i  de anul·lació.  Guia acompanyant des de Barcelona. Taxes 

aèries (145 euros). Propines. 

 

 NO INCLOU:  Extres d’ hotels: vins – minibar, maleters. Les entrades no especificades. 

  


