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Sortida 3 juny 2021  |  8 dies 

 
 
 
 

  



 

 

 

ITINERARI: 
 
03 de juny – Manresa- Barcelona – Vilnius 
Sortida de la nostra terminal fins a l’aeroport de Barcelona, on desprès del tràmits de facturació sortirem en 
vol via punt europeu, per arribar a última hora de la nit a Vilnius (àpat inclòs durant el vol), capital de Lituània. 
Recepció i trasllat a l’hotel i allotjament. 
 
04 de juny – Vilnius- Kaunas-Trakai -Vilnius (esmorzar, dinar, sopar) 

Al matí sortida cap a Kaunas, segona ciutat d’importància de Lituània. El recorregut a peu per la ciutat 
li mostrarà el viu i compacte nucli antic. Kaunas té una col·lecció de llocs històrics, artístics i educatius, 
arquitectura gòtica, fortaleses defensives, petjades, deixades per diversos grups ètnics que solien viure allà. 
Dinar en restaurant. Seguidament, continuarem cap a Trakai, Visita del Castell. 
Trakai, l’antiga capital de Lituània, és un poble acollidor i bell a només 25 km de Vilnius. Posseeix el famós 
castell insular sobre el llac Galve, el qual data del segle XV. Avui dia allà s’ubica el Museu Històric. 
Retorn a Vilnius, Temps lliure fins al sopar. Allotjament. 
 
05 de juny – Vilnius-Turó de les Creus-Rundale-Riga (esmorzar, dinar, sopar) 

Sortida cap a Riga (320 km de Vilnius), capital de Letònia. Farem una parada a la famosa “Colina de las 
Cruces”. Aquest és un lloc històric únic al món, inscrit en la llista del Patrimoni de la UNESCO. En el seu cim 
veurà més de 100.000 creus que s’han col·locat per expressar gratitud o per a realitzar alguna sol·licitud. 
Dinar en restaurant als voltants, i després de creuar la frontera amb Letònia, visitarem el Palau de Rundale. 
És el monument més destacat de l’art barroc i rococó a Letònia. Arribada a Riga. Allotjament. 
Sopar i nit a Riga. 
 
06 de juny – Riga (esmorzar, dinar, sopar) 

Matí dedicat a descobrir l’estil «Jugendstil» de la ciutat. Recorregut a peu, que inclou entre d’altres el 
Castell de Riga, la Catedral Luterana Dome, l’església de Sant Pere, la Porta Sueca, construïda en 1698 
durant el govern suec, entre d’altres. Gaudirem també el Mercat central de la ciutat, lloc ple d’història i 
de productes locals deliciosos El nostre guia ens mostrarà un aspecte nou i encantador de Riga, ocults per 
els estrangers. En explicarà llegendes de la ciutat i anècdotes que ens introduiran en l’ambient de la 
població local. Dinar en un restaurant, i a la tarda visita guiada al Barri Art Nouveau, amb els seus bells 
edificis de principis de segle XX i passeig per Jurmala, el balneari i spa més gran del Bàltic. 
Retorn a Riga. Temps lliure abans del sopar en restaurant. Allotjament. 
 
07 de juny – Riga – Sigulda- Riga (esmorzar, dinar, sopar) 

Sortida cap a Sigulda. Visiteu el Parc Nacional de Gauja, una regió coneguda com la “Suïssa de Letònia”. 
Visita a l’Castell de Turaida, construït al segle XIII per a la residència de l’Arquebisbe de Riga. Visita de les 
ruïnes de el castell de Sigulda. Dinar en un restaurant. Retorn a Riga. resta de la tarda lliure. 
Sopar i nit a Riga 
 
08 de juny – Riga – Parnu – Tallinn (esmorzar, dinar, sopar) 

Al matí sortida cap a Tallin. Breu parada a Parnu, balneari estonià per excel·lència. 
Continuem per a l’arribar a Tallin. Dinar en un restaurant local i posteriorment visita de Tallin visitant el nucli 
antic, els monuments històrics i arquitectònics més interessants: el Palau de Toompea, la seu de 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). Sopar i nit a Tallin. 
 
09 de juny – Tallinn (esmorzar, dinar, sopar) 

Al matí visita panoràmica de la ciutat i visita a el Palau de Kadriorg, famós pel seu palau barroc i el conjunt de 
parc, construït el 1718 com a palau d’estiu de la família de Tsar rus Pedro I. El palau és avui seu del Museu 
d’Art Kadriorg. Dinar en un restaurant. A la tarda visita de l’Òpera de Tallin o Museu a l’Aire lliure Rocca a 
Mare-  Sopar de comiat. Nit a Tallin. 

 



 

 
 
10 de juny – Tallinn – Hèlsink – Barcelona – Manresa (esmorzar, dinar) 

Al matí sortida en ferri direcció a Hèlsinki. 
A l’arribar trobada amb la guia i visita de la ciutat. Dinar ràpid, i trasllat fins a l’aeroport per agafar vol destí a 
Barcelona. A L’arribada, trasllat de nou fins al punt de sortida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El viatge inclou: 
• Trasllat Manresa-aeroport de Barcelona-Manresa 
• Bitllet avió Barcelona-Bilnius (via punt europeu) / Helsinki-Barcelona 
• 7 esmorzars 
• 8 dinars + 7 sopars 
• Guia del circuit i locals, de parla castellana 
• Autocar confortable per a tots els trasllats i visites que sigui necessari 
• Entrades a: universitat de Vilnius, castell de Trakai, Palau de Rundale i jardins, castell de Turaida, 
ruïnes de el castell de Sigulda, catedral de Riga, catedral de Tallinn, Palau de Kadriorg, Opera de Tallin, 
església en la Rocca d’Hèlsinki. 
• Passatge de ferri de Tallinn a Hèlsinki a classe Star 
• Impost de la ciutat de Vilnius 
• Assegurança mèdica i de cancel·lació 
• Acompanyant de l’agència durant tot el viatge 
• Propines de xofer i guia 

No inclou: 
begudes refrescants o alcohòliques ni res que no estigui especificat en l’apartat “El preu inclou”. 

 

 
 
 
 

 

CALENDARI DE PAGAMENTS 
 

 Al moment de fer la reserva, s’haurà de fer un dipòsit del 25% de l’import del viatge. 

 30 dies abans de la sortida, resta del pagament   
 

  

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 

 

 

 

 

Passeig de Pere III 53. 08242 Manresa   
Tel: 938746152 – www.viatgesconcord.com 

 
 

Condicions generals d’aquest viatge, segons el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de conformitat amb la redacció 
del Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de la Directiva de viatges combinats i Serveis de Viatge Vinculats. En pot 
consultar el redactat a http://viatgesconcord.com/condicions-generals-del-contracte-de-viatges-combinat/  

 

Preu per persona: 1.950€ 

http://www.viatgesconcord.com/
http://viatgesconcord.com/condicions-generals-del-contracte-de-viatges-combinat/

