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Des de  

950€ 

 
GC 1881 

Finlàndia i Estònia (11 dies) 

El país dels 100.000 llacs al teu abast 

 

Visita Helsinki, la cosmopolita capital finesa i des d’allí parteix a enfrontar-te amb els miles de km2 de pura natura que ofereix 

Finlàndia. Dorm en una cabana perfectament mobleda a peu d’un llac,  penetra al parc natural de Koli, amb les millors vistes del 

país o relaxa’t a la major sauna de fum del món a Kuopio. Gaudeix del castell medieval de Savonlinna, el més ben conservat 

d’escandinàvia. A més, la capital d’Estònia, Tallin, t’ofereix un dels millors cascs antics d’Europa (Patrimoni de la Unesco) 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

 
 

Dia 1.- Visita Tampere 

Dia 2.- Tampere-Kuopio. Visita la sauna més gran del món 

Dia 3.- Kuopio-Koli. El parc natural per excel·lència de 

Finlàndia. Natura en estat pur 

Dia 4. Excursions i activitats per Koli 

Dia 5.- Koli-Savonlinna. Visita el seu famós castell medieval 

Dia 6.- Activitats a Savonlinna I rodalies. Visita l’església de 

fusta més gran del món a Kerimaki  

Dia 7.- Savonlinna-Helsinki 

Dia 8.- Helsinki. El seu centre comercial I la catedral luterana 

no et deixaran indiferent 

Dia 9.- Helsinki-Tallinn. Tot el seu centre és patrimoni de la 

UNESCO 

Dia 10.- Opció de visita al parc de Lamehaa, el millor d’Estònia 

Dia 11.- Tallinn-Aeroport 

 

NOTA: Possibilitat de combinar el viatge amb uns dies a Sant 

Petersburg (Rússia) 

Preus i condicions 

 

 

Inclou:  cotxe de lloguer pels dies programats + allotjament en hotels, B&B i cabanes 

de gama mitjana + dossier de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggerència de rutes 

etc..) + 100% gestions. 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar aquest 

viatge), Ferri Helsinki-Tallinn 

 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 
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Castell de Savonnlinna 

 

Llacs i boscos a Savonlinna 

  

La Sauna més gran del mon (Kuopio) 

 

Llac a prop de Koli 

 
 

 
 

Tallinn (Estònia) Plaça de l’ajuntament (Tallinn) 

 


