
VIAGEM A HELSÍNQUIA,
SÃO PETERSBURGO 
E TALIN

03 A 10 JULHO 2021



Este circuito proporcionará uma experiência surpreendente por três cidades encantadoras. 

Iniciaremos a viagem em Helsínquia, a moderna capital da Finlândia banhada pelo Mar Báltico. Visitaremos as suas
principais atrações marcantes, as quais revelarão uma arquitetura diversa em harmonia com natureza e com a
infraestrutura organizada desta sociedade. 

A bordo do comboio de alta velocidade, o nosso segundo destino será a magnífica cidade de São Petersburgo, cujos
legados cultural, arquitetónico e histórico superam qualquer expectativa daqueles que a visitam. Fundada por
Pedro, O Grande em 1703, esta foi a capital do Império Russo durante dois séculos. Os seus sumptuosos palácios e
construções históricas contrastam com a vida contemporânea e a dinâmica desta cosmopolita cidade. 

Seguiremos pelos interiores russo e estónio rumo à Talim, a nossa terceira cidade a ser visitada.  Esta, que é a capital
da Estónia, possui um centro antigo que revela um ambiente medieval charmoso e cativante. Caminharemos pelas
cidades alta e baixa, rodeadas pelos muros fortificados que as protegiam no passado. Esta será uma viagem que
ficará marcada nas vossas memórias favoritas.
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1º DIA – 03 JULHO (SÁBADO) - LISBOA | HELSÍNQUIA  
Comparência no aeroporto às 04h50 para embarque no voo Finnair com partida prevista às 06h50, com destino a Helsínquia.
Chegada às 13h30, formalidades de desembarque. Início do City Tour com guia local, incluindo entrada na Rock Church. 
Jantar e alojamento no Hotel Sokos Presidentti 4****ou similar.

2º DIA – 04 JULHO (DOMINGO) – HELSÍNQUIA | SÃO PETERSBURGO  
Pequeno-almoço no hotel e transfer para a estação de comboios, partida no comboio Allegro com destino à São Petersburgo
(duração: 3h30; almoço não incluído). Desembarque em São Petersburgo e transporte para o hotel.
Jantar e alojamento no Hotel Novotel Saint Petersburg Centre 4**** ou similar. 

3º DIA – 05 JULHO (2ª FEIRA) – SÃO PETERSBURGO  
Pequeno-almoço no hotel. Início do City Tour com guia local. Visita à Fortaleza de Pedro e Paulo e entrada e na Catedral.
Almoço em restaurante local. À tarde, visita ao Palácio de Catarina, A Grande. 
Jantar e alojamento no Hotel Novotel Saint Petersburg Centre 4**** ou similar. 



4º DIA  – 06 JULHO (3ª FEIRA) – SÃO PETERSBURGO
Pequeno-almoço no hotel. De manhã visita ao grandioso Museu Hermitage, situado no Palácio de Inverno.
Almoço em restaurante local. De tarde visita às Catedrais do Sangue Derramado e de Santo Issac.
Jantar e alojamento no Hotel Novotel Saint Petersburg Centre 4**** ou similar.

5º dia – 07 Julho (4ª feira) – SÃO PETERSBURGO 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita ao Peterhof (30 km), sumptuoso palácio onde morou o Czar Pedro, O Grande.
Almoço em restaurante local. À tarde, visita ao Palácio Yusupov, local onde Rasputin foi assassinado. 
Jantar e alojamento no Hotel Novotel Saint Petersburg Centre 4**** ou similar. 

6º DIA – 08 JULHO (5ª FEIRA) – SÃO PETERSBURGO | TALIN 
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, partida para a cidade estoniana de Narva (duração aproximada: 4 h, incluindo paragem e
formalidades na fronteira). 
Almoço em restaurante local. À tarde, partida para Talin (duração aproximada: 3h30).
Jantar e alojamento no Hotel Viru Sokos 4**** ou similar. 

7º DIA – 09 JULHO (6ª FEIRA) – TALIN 
Pequeno-almoço no hotel. City Tour com guia local pela capital Talin. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre. Jantar em restaurante local.  Alojamento no Hotel Viru Sokos 4**** ou similar. 

8º DIA – 10 JULHO (SÁBADO) - TALIN | HELSÍNQUIA |  LISBOA  
Pequeno-almoço no hotel.  Em hora a combinar, transfer ao aeroporto de Talin para formalidades de embarque em voo Finnair
com partida prevista às 15h15. Chegada a Helsínquia às 15h50. 
Formalidades de transito para voo Finnair com destino a Lisboa, com partida prevista às 18h20. Chegada a Lisboa às 21h10.

Fim de viagem 
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Base de quarto duplo

Suplemento quarto individual

2.670 €

250€

• Passagem aérea em classe turística em voo regular da Finnar,
para percurso Lisboa / Helsínquia -  Talin / Helsínquia / Lisboa,
com direito ao transporte de 23 kgs de bagagem;

• Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras
durante todo o circuito;

• Estadia de 7 noites em regime de Alojamento e pequeno
almoço; 

• Transportes conforme indicado no programa;

• 05 Almoços conforme indicados no programa (não estão
incluídos os almoços no dia da chegada, no comboio de
Helsínquia à São Petersburgo e no último dia);

• 07 Jantares conforme indicados no programa;

• Guia acompanhante em Português ou espanhol para todo o
circuito;

• Visitas mencionadas no programa, com guias locais em
português ou espanhol;

• Entradas conforme indicado no programa;  

• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor
aprox.de 127€ à data de 18/11/2020 (a reconfirmar e atualizar
na altura da emissão dos bilhetes);

• Seguro Multiviagens;

• Extras de caráter particular;

• Tudo o que não estiver mencionado como incluído;

• Gratificações;

• Bebidas às refeições; 

O PREÇO NÃO INCLUI
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PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

O PREÇO INCLUI

NOVAS FRONTEIRAS

Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

Para informações e reservas contacte:

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante
as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais
alterações em caso de significativas oscilações cambiais
e/ou de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas,
tendo em conta a atual conjuntura internacional.

NOTA IMPORTANTE


