
 
 

 

 

LITUÂNIA, LETÔNIA E ESTÔNIA  
História, cultura e reinvenção de três antigas repúblicas soviéticas  
 

Com Anfitrião Latitudes | 27 de junho a 6 de julho, 2021 

 

 



 
 

Com história e características geográficas semelhantes, as três repúblicas bálticas são destinos 

pouco visitados e que surpreendem os viajantes devido sua riqueza cultural e belíssimas 

paisagens. Apesar da semelhança, Estônia, Letônia e Lituânia, possuem atrativos únicos, mas 

que se completam harmoniosamente. Os países bálticos são repletos de pequenas cidades que 

guardam a atmosfera de tempos medievais, e até em suas capitais encontraremos muito desse 

passado. A história recente desses três países foi construída pela anexação como parte das 

repúblicas que compunham a antiga União Soviética, tempos que são contados em acervos de 

museus, os quais relembram momentos que não devem ser esquecidos. Este roteiro nos levará 

pela barroca Vilnius, a chique e arte-nouveau Riga, e majestosa capital medieval Tallinn, além 

de maravilhosas paisagens naturais do interior e da costa báltica, desvendando tesouros dessa 

Europa ainda pouco conhecida.   

 

Roteiro resumido  

 
  1º dia – 27/06/2021 – São Paulo - Vilnius 

  2º dia – 28/06/2021 – Chegada em Vilnius 

  3º dia – 29/06/2021 – Vilnius 

  4º dia – 30/06/2021 – Vilnius - Riga 

  5º dia – 01/07/2021 – Riga 

  6º dia – 02/07/2021 – Riga – Parque Nacional Gauja – Sigulda - Riga 

  7º dia – 03/07/2021 – Riga – Parnu - Tallinn  

  8º dia – 04/07/2021 – Tallinn 

  9º dia – 05/07/2021 – Tallinn – Retorno a São Paulo 

10º dia – 06/07/2021 – Chegada em São Paulo 

 

Roteiro detalhado 

 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 – 27/06/21 | São Paulo - Vilnius (-/-/-)  

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos com três horas de antecedência, para 

embarque com destino a Vilnius, com conexão na Europa. 

 

 

 



 
 

 

 

Dia 2 - 28/06/21 | Chegada a Vilnius (-/-/-) 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Vilnius, a capital báltica da Lituânia. Em seguida, transfer 

ao hotel para acomodação e pernoite.  

 

Dia 3 – 29/06/21 | Vilnius (C/A/J) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, sairemos para conhecer Vilnius, conhecida por sua surreal 

quantidade de igrejas e edifícios medievais. A pacata capital da Lituânia possui ares de aldeia 

medieval, com muitas áreas arborizadas que proporcionam um agradável passeio. Visitaremos 

seu centro histórico, com uma grande quantidade de construções em estilo barroco, o que lhe 

rendeu o reconhecimento como patrimônio pela Unesco. Ali encontraremos a Catedral de Vilnius, 

igreja em estilo neoclássico, reconstruída no local onde fora erigida a primeira igreja cristã em 

1251. Conheceremos a Torre do Castelo Gedimas, local cheio de lendas e um dos símbolos da 

Lituânia. Seguiremos pelos pátios da Universidade de Vilnius, rodeados por prédios datados do 

século 15, incluindo a Igreja de São João. À tarde, visitaremos o Castelo de Trakai, localizado 

em uma ilha no Lago Galve. No século 16, a cidade de Trakai era o principal centro do Grão-

ducado da Lituânia e é um lugar simbólico para o país devido a sua história. O Castelo é uma 

das joias lituanas e atualmente abriga o Museu de História de Trakai. Após a visita, retorno a 

Vilnius e pernoite. 



 
 

 

 

Dia 4 – 30/06/21 | Vilnius - Riga (C/A/-) 

Após o café da manhã, seguiremos em transfer terrestre com destino a Riga (300 km de 

distância). No caminho, pararemos na Colina das Cruzes, um dos locais mais sacros da Lituânia. 

Após cruzarmos a fronteira da Letônia, visitaremos o magnífico Palácio Rundale, construído para 

ser a residência de verão do duque da Curlândia, e que se tornou o mais importante palácio 

barroco do país. Após a visita, continuaremos nossa viagem pelas colinas da Letônia meridional 

até Riga, sua capital. Na chegada, acomodação no hotel e pernoite. 

 

Dia 5 - 01/07/21 | Riga (C/-/-) 

Neste dia, conheceremos a encantadora Riga, a maior das capitais bálticas. Fundada em 1201 

pelo bispo alemão Alberto, a cidade é formada por um verdadeiro caleidoscópio de diferentes 

estilos arquitetônicos. Seu centro histórico é plano e nos proporcionará uma agradável 

caminhada, onde veremos o Castelo de Riga, atual residência do presidente da Letônia. Veremos 

a Catedral Domo, uma verdadeira joia gótica construída em 1211 nas proximidades do rio 

Daugava. Passaremos pela Casa das Guildas, local que no passado fora a associação de 

mercadores e das altas classes, construída para que Riga pudesse juntar-se à liga hanseática no 

século 13. Após o passeio, restante do tempo livre para aproveitar a cidade. 

 

 



 
 

Dia 6 - 02/07/21 | Riga – Parque Nacional Gauja – Sigulda - Riga (C/A/-) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, sairemos para descobrir um pouco mais sobre a Letônia 

medieval. Faremos um passeio pelo maravilhoso Parque Nacional de Gauja, que além da beleza 

natural, possui monumentos culturais e históricos únicos. Ainda no Vale do rio Gauja, visitaremos 

a cidade de Sigulda, onde encontraremos as ruínas de seu antigo Castelo, construído em 1207 

pela Ordem dos Irmãos Livônios. Do outro lado do Gauja, fica a aldeia de Turaida, poderemos 

apreciar as ruínas do Castelo da Ordem Teutônica. Após a visita, retorno a Riga e restante do 

tempo livre. 

 

Dia 7 - 03/07/21 | Riga – Parnu - Tallinn (C/A/-) 

Após o café da manhã, seguiremos em viagem pela costa com destino a Tallinn. No caminho, 

faremos uma breve parada na cidade balneária de Parnu, com lindas vistas para o Mar Báltico. 

Seguiremos caminho até Tallinn e, na chegada, acomodação e pernoite. 

  

Dia 8 - 04/07/21 | Tallinn (C/-/J) 

Este dia será dedicado para conhecermos a charmosa capital báltica da Estônia, Tallinn. Seus 

principais atrativos estão localizados na Cidade Antiga, declarada patrimônio da humanidade 

pela UNESCO. Passearemos pelas muralhas medievais que cercam o centro antigo, pelo Castelo 

de Toompea, construído no século 9 para ser uma estrutura de defesa da cidade, e que hoje 

abriga o Parlamento da Estônia. Visitaremos a Catedral de Alexandre Nevsky, edificação típica 

da igreja ortodoxa russa, construída em 1900. Caminhando pelas pequenas ruas e vielas 

tortuosas, passaremos por inúmeros prédios medievais, incluindo a Grande Guilda, construída 

em estilo gótico e finalizada em 1410. Restante do tempo livre. 

 

Dia 9 - 05/07/21 | Tallinn – Retorno a São Paulo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transfer ao aeroporto para embarque em 

voo de retorno a São Paulo. 

 

Dia 10 - 06/07/21 | Chegada em São Paulo (-/-/-) 

 

**DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19, AS REGRAS E CONDIÇÕES DE ENTRADA NOS PAÍSES E 

VISITAÇÃO AOS LOCAIS TURÍSTICOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.** 

 

 

Hospedagem 

 
Vilnius | Hotel Pacai 

Site do Hotel 

Categoria 5 estrelas | standard room 

https://hotelpacai.com/en


 
 

 

 

Riga | Grand Palace Hotel 

Site do Hotel 

Categoria 5 estrelas | deluxe room 

 

Tallinn | Telegraaf Hotel  

Site do Hotel 

Categoria 5 estrelas | executive room 

  

Valores 

 
Condição especial para pagamento até o dia 01/02/2021:  

 À VISTA: Desconto de 10% para pagamento à vista – via depósito bancário ou no 

cartão de crédito (1x) 

 PARCELADO: Entrada com depósito bancário + 9 parcelas no cartão de crédito 

 

https://grandpalaceriga.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/tllak-hotel-telegraaf-autograph-collection/


 
 

Parte terrestre | Em Dólares (USD) por pessoa: 

Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito  

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para pagamento a partir de 02/02/2021:  

Parte terrestre | Em Dólares (USD) por pessoa 

Grupo de 10 ou mais pessoas 

 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito  

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | USD 250,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 20/04/2021 

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento do anfitrião Latitudes no destino (não estará presente nos voos 

internacionais); 

Acomodação nos hotéis citados no roteiro, nas categorias de quarto especificadas;  

Refeições citadas no roteiro, de acordo com as legendas; 

Entrada para as visitas especificadas no roteiro; 

Guias em espanhol durante os passeios; 

Serviços de transporte privativo para o grupo nos deslocamentos previstos no roteiro;  

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Por pessoa em 

quarto duplo
USD 3.975,00 Entrada USD 1.410,00 + 9 x USD 285,00 USD 260,00

Por pessoa em 

quarto single
USD 5.050,00 Entrada USD 1.765,00 + 9 x USD 365,00 USD 330,00

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Por pessoa em 

quarto duplo
USD 3.975,00 Entrada USD 1.395,00 + 6 x USD 430,00 USD 260,00

Por pessoa em 

quarto single
USD 5.050,00 Entrada USD 1.780,00 + 6 x USD 545,00 USD 330,00



 
 

Traslado aeroporto / hotel / aeroporto privativo; 

Assistência de viagem Classic da Assist-Card para pessoas com até 70 anos*. 

*Nota: acima de 71 anos, consulte-nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Voos internacionais ou nacionais; 

Trâmite e custo de emissão de vistos; 

Early check-in ou late check-out; 

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamento; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições;  

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

 

Opcionais – Parte Aérea 

 
Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos | Brasileiros estão isentos de visto a turismo para viagens com permanência até 90 dias. 

Vacinas | Não são necessárias para esses destinos. 

Passaporte | Com validade mínima de 3 meses contados a partir da data final da viagem. 

Seguro | É necessário que todos os brasileiros embarquem com o comprovante de seguro 

viagem com cobertura mínima de EUR 30.000,00 englobando assistência médica/hospitalar e 

repatriação. 

 

 

Reservas e informações: 

(11) 97504-4382 | latitudes@latitudes.com.br 

São Petersburgo 

mailto:latitudes@latitudes.com.br

