
 

 

DIA 17 D'AGOST: GIRONA-BARCELONA-VILNIUS 

Sortida de Girona en direcció a l'aeroport de Barcelona per volar amb  Finnair. Arribada a Vilnius, sopar 

i allotjament a l'hotel. 

 

DIA 18 D'AGOST: VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS 

Esmorzar bufet. Sortida per conèixer la capital barroca del nord d'Europa. Veurem: la catedral 

neoclàssica, l'església Ortodoxa de l'Esperit Sant, la Porta de l'Aurora, el gueto jueu, l'Universitat, el 

Palau Presidencial etc. Dinar en restaurant local. A continuació visitarem el castell medieval de Trakai, 

construït enmig d'una illa envoltada de llacs. Tornada a Vilnius, sopar i allotjament. 

 

DIA 19 AGOST: VILNIUS – SIAULIAI – RUNDALE – RIGA  

Esmorzar bufet i sortida cap a Riga. Visitarem el turó de les creus, on hi han més de 100mil creus 

deixades pels peregrins catòlics des del S.XIV. Dinar en ruta. A la tarda visitarem el Palau de Rundale, 

l'únic d'estil barroc que queda als Països Bàltics i del mateix arquitecte del Palau d'Hivern de Sant 

Petersburg. Arribada a l'hotel, sopar i allotjament a Riga. 

 

DIA 20 AGOST: RIGA 

Esmorzar bufet. Visita de la capital Letona, veurem la catedral del Duomo, la Torre Panorama, les 

Portes Sueques, el Parlament, l'antic Castell de Riga, el Polvorí, la Plaça Livu, el Teatre Nacional i Ballet 

Letó, el barri d'Art Nouveau i els canals. Dinar. A la tarda anirem cap a la costa fins a Jurmala, coneguda 

pels durant segles per la seva quantitat de balnearis. Tornada a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 21 AGOST: RIGA – SIGULDA/TURAIDA – PARNU - TALLINN 

Esmorzar bufet. Sortida cap a Sigulda, on visitarem la part històrica del Parc Nacional de Gauja. 

Recorrerem el castell medieval de Turaida, el turó de les Cançons, la cova de Gutmanis, el castell 

modern de Sigulda i les seves ruïnes. Dinar. A la tarda anirem fins a Parnu, podrem passejar pel carrer 

Ruutli amb les seves encantadores casetes. Continuació de trajecte fins arribar a Tallinn. Acomodació a 

l'hotel, sopar i allotjament a Tallinn. 

 

DIA 22 AGOST: TALLINN 

Esmorzar bufet. Visita del centre històric de Tallinn, d'època hanseàtica.  A la part alta veurem l'església 

ortodoxa Alexander Nevsky, el Parlament d'Estònia i la muralla. A la part baixa l'Ajuntament, els gremis 

dels comerciants, la plaça del mercat etc. Seguidament visitarem el Palau de Kadriorg. Dinar. Sortida 

per visitar el museu etnogràfic Rocca al Mare, on es pot veure la reproducció d'un antic poble d'Estònia 

del S.XVIII-S.XIX, granges, tavernes, escoles, molins de vent etc. Tornada a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 23 AGOST: TALLINN – PARQUE NACIONAL DE LAHEMAA - TALLINN 

Esmorzar bufet. Visita del Parc Nacional de Lahemaa, patrimoni nacional amb més de 725km², paisatge 

rocós amb gran quantitat de parcs i llacs. Dinar. A la tarda visita d'Altja, antic poble de pescadors, on 

destaquen les cases pairals Palmse i Sagadi d'arquitectura estona tradicional. Tornada cap a l'hotel, 

sopar i allotjament. 

 

DIA 24 AGOST: TALLINN-BARCELONA-GIRONA 

Esmorzar bufet i temps lliure a Tallinn. Trasllat a l'aeroport. Vol de Finnair a Barcelona. Trasllat a 

Girona. 

 

Preu per persona: 1.435€ 

Supl. Single: 270€ 

 

Inclou: Transfer Girona-Barcelona-Girona, Vol Finnair Barcelona-Vilnius i Tallinn-Barcelona. Cèntrics 

hotels 4* a Tallinn, Riga i Vilnius. Pensió completa des del sopar del primer dia fins l'esmorzar  de 

l'últim. Aigua als àpats. Guia oficial. Entrades i visites segons programa. Propines. Guia acompanyant. 

Assegurança. 

 

Grup mínim 25 persones. Condicions generals d’acord amb el decret 168/1994 de la Reglamentació 

Catalana d’AAVV i la llei estatal 7/1998. Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina 

web www.domustravel.com. L’agència es reserva el dret d’alterar l’ordre de les visites si causes de 

força major ho aconsellessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Inscripcions: Previ pagament de 435€. La resta s'haurà de fer 

efectiva abans del 30 de Juliol 2015.  


