Repúbliques bàltiques i
Sant Petersburg (14 dies)
GC 1881

Estònia, Letònia, Lituània i Sant Petersburg
Des de la independència de l’antiga Unió Soviètica les tres repúbliques bàltiques (Estònia, Letònia i Lituània) han apostat fort pel
turisme. El contrast de grans capitals com Riga o Vilnius amb ciutats amb gran encant com Tallinn (les tres capitals tenen
declarats els centres patrimoni de la UNESCO); la costa del mar Bàltic, plena de penyassegats però també de platges de sorra o
l’interior, farcit de parcs naturals i palaus són alguns exemples del que poden oferir aquestes tres països. Combinat amb Sant
Petersburg, la ciutat més bella de Rússia, el viatge és simplement fantàstic

Ruta Suggerida

Itinerari suggerit
Dies 1-2.- Arribada Vilnius i visita de la capital de Lituània.

Dia 3.- Visita del castell de Trakai i del museu a l’aire lliure de monuments
comunistes a Druskinikai. Visita de Kaunas, la segona ciutat del país. Nit a
la costa bàltica

Dia 4.- Visita de l’istme de Curtlàndia, el Parc de Zemaitja i el Turó de les
creus. Entrada a Letònia. Visita del Palau de Rundale.
Dies 5 a 7.- Visita de Riga, la capital de Letònia. Possibilitat de visitar les
rodalies i banyar-se a la costa bàltica (Kolca, balneari de Jurmala) o de
visitar els castells i boscos de Sigulda.

Dia 8.- Ruta cap Estònia. Visita de la ciutat costanera de Pärnu.
Possibilitat de visitar l’illa de Saaremaa.

Dia 9 i 10.- Ruta cap Tallinn, capital d’Estònia. Visita de la ciutat i el seu
casc antic. Retorn del cotxe

Dies 11-14.- tren cap a Sant Petersburg. Visita de la ciutat i els palaus de
les rodalies. Retorn a la ciutat d’origen

Preus i condicions
Des de
990 €

Inclou: Allotjament en gamma mitjana, cotxe de lloguer pels dies programats,
Tren Tallinn- Sant Petersburg, dossier de ruta (què fer, planols, mapes) + 100%
gestions
No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol per al teu viatge) Taxa
“one way” del cotxe (si aplica), assegurances opcionals, Visat de Rússia

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger
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Sant Petersburg
Castell de Trakai - Lituània

Riga- Letònia

Tallin- Estònia

Cap Kolka - Letònia

Illa de Saaremaa- Estònia
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