PAÏSOS BÀLTICS i HELSINKI
Vilnius (Lituània) – Riga (Letònia) – Tallinn (Estònia) – Helsinki (Finlàndia)
del 12 al 19 de juliol de 2014
del 19 al 26 de juliol de 2014

Dissabte: LLEIDA – AEROPORT DEL PRAT – VILNIUS
Viatge amb autocar fins a l'aeroport amb dues hores d’antelació a l’hora de sortida
de l’avió. Tràmits de facturació i sortida en vol amb destinació Vilnius.
Arribada a les xx. Assistència del nostre guia i trasllat a l'hotel.
Acomodació a les habitacions. Sopar i allotjament.
Possiblement abans de sopar hi haurà temps per fer alguna passejada per Vilnius

Diumenge: VILNIUS
Esmorzar de bufet. Al matí visita panoràmica de la ciutat de Vilnius, capital de
Lituània.
Al segle XIV va ser declarada capital de l'estat de Lituània pel Gran Duc Gediminas,
qui, el 1323, va convidar nombrosos artesans, mestres, arquitectes i comerciants de tot
Europa perquè s'instal·lessin i donar així un impuls al desenvolupament comercial i
estructural de la ciutat .
El centre històric de Vilnius és un dels majors de tota l'Europa de l'Est, compta amb
un total de 359 hectàrees en què hi ha distribuïdes a prop de 1.500 construccions. Foremen
una perfecta combinació de diferents estils arquitectònics, des del gòtic fins al
postmodernisme. El 1994 aquesta part de la ciutat va ser declarada patrimoni de la
humanitat per la UNESCO. Destaquen les esglésies de Santa Anna i de Sant Pere i Sant Pau ,
així com la catedral. També són significatius els patis de l'antiga Universitat de Vilnius
(fundada pels jesuïtes el 1579 es tracta de la universitat més antiga de l'Europa de l'Est), la
torre del castell de Gediminas amb accés a una terrassa panoràmica des d’on la vista domina
tota la ciutat, la famosa "Porta de l'Aurora" i la Galeria de l’Ambre.
Dinar en un restaurant local.
A la tarda, trasllat i visita guiada a Trakai. Es troba a 27 Km a l'est de Vilnius, és
l’antiga capital del Gran Ducat de Lituània i un dels llocs preferits on la població de Vilnius hi
va d'excursió. Entre altres trobarem el castell insular de Trakai, on s’hi accedeix per ponts
situat enmig del Llac Galve. És el castell més famós i fotografiat de tota Lituània. Es tracta
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d’una fortificació, en maó vermell, construïda pel Gran Duc Vytautas en la segona meitat del
segle XIV. En aquesta zona hi viuen els Karaites, tribu de guerrers d’origen turc, originaris de
Crimea, que es van convertir en l’exèrcit personal de Vytautas. Practiquen una religió única i
particular i conserven totes les tradicions dels seus avantpassats allà establerts, aportant a la
ciutat un toc de distinció.
Abans de tornar a Vilnius farem una parada per gaudir d'una degustació de xocolates
típics del país.
Nit: sopar en restaurant tradicional. Allotjament.

Dilluns: VILNIUS – Rumsiskes - Kaunas - Vilnius
Esmorzar de bufet.
Ens desplaçarem a Rumsiskes, situat a 80 km al nord-oest de Vilnius i a 20 km de
Kaunas, per visitar el museu etnogràfic. Ocupa una superfície de 175 ha on hi ha
representats els diferents estils de vida de la població rural de Lituània. Hi ha 140 cases
típiques dels segles XVIII al XX portades de les diferents regions de Lituània. Hi veurem tot
tipus de construccions i estris: l'església, molins de vent, antigues hisendes, graners, horts,
etc. Tot en completa harmonia amb la bonica zona del lloc.
Viatge fins a Kaunas i dinar en un restaurant local.
Visita de la segona ciutat del país, amb identitat cultural i econòmica pròpies i que va
ser la capital durant 20 anys del segle XX. Al centre històric s’hi troben un gran nombre de
monuments arquitectònics: el castell medieval del segle XIII, l'edifici de l'antic ajuntament,
Rotuse, conegut com el "Cigne Blanc" pel seu color i l’esvelta torre de la façana, la Catedral,
l'església de Sant Francesc Xavier i el monestir jesuïta, i entre d’altres les esglésies de
Perkunas i de Vytautas.
Retorn a Vilnius. Sopar i allotjament a l'hotel.

Dimarts: VILNIUS – Turó de les Creus – Palau de Rundale – RIGA
Esmorzar de bufet i sortida en direcció a Riga.
Encara a Lituània farem una parada al misteriós Turó de les Creus, un santuari per a
molts catòlics. Els primers centenars de creus que hi ha van ser posades per la gent de la
regió per honrar els morts de la revolta anti-tsarista de 1831. Quan les autoritats soviètiques
van prendre el poder a Lituània després de la Segona Guerra Mundial, van intentar retirar les
creus en moltes ocasions, però sempre tornaven a aparèixer, la gent les tornava a posar
durant la nit. Actualment, més de 50.000 creus donen testimoni de l'esperit del poble lituà.
Aquest indret va estar visitat pel Papa Joan Pau II en la seva visita per Lituània al 1993.
Dinar en un restaurant local.
Passem la frontera i a Letònia pararem i visitarem el famós Palau de Rundale. Va ser
construït en la primera meitat del segle XVIII per l'arquitecte italià Francesco Bartolomeo
Rastrelli, que també va dissenyar el Palau d'hivern dels tsars a Sant Petersburg, i era l’antiga
residència d'estiu dels Ducs de Curlàndia. Des de la seva construcció, va ser seriosament
danyat durant les diverses guerres que van assolar el país. L'interior va ser renovat i en
l'actualitat el palau llueix esplèndidament grans canelobres de vidre, parets folrades amb
seda, precioses motllures d'estuc, escultures, xemeneies enormes, sales de miralls i tot tipus
d'obres d'art i objectes valuosos que adornen les diferents sales i habitacions del palau. Hi
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destaquen els frescos dels artistes italians Francesco Martini i Carlo Zucci, i de singular
bellesa són la Sala Daurada, el Saló Blanc, la Sala de Porcellanes (que conté una magnífica
col·lecció de figures de porcellana de diferents estils) i el vestidor de la duquessa. També
impressiona els jardins del palau, d'estil francès.
Continuació del viatge fins Riga. Sopar i allotjament a l'hotel.

Dimecres: RIGA
Esmorzar de bufet . Visita de la ciutat de Riga, coneguda com el "Paris del Nord".
Riga és la més gran de les tres capitals bàltiques amb gairebé un milió d'habitants, la
més cosmopolita i considerada la més occidental de les capitals bàltiques. Situada a la vora
del riu Daugava, la ciutat va ser fundada el 1201 segons les cròniques antigues i es va
convertir en un important centre comercial al segle XIII com a ciutat pertanyent a l’Hansa
alemanya. L'antiga Riga va ser danyada seriosament a la Segona Guerra Mundial, però va ser
restaurada d'una manera encantadora, com així ens ho mostra la Plaça Dome al centre de la
ciutat antiga. Coneguda com el "París dels Països Bàltics" destaca per la bellesa del seu
centre històric. En els edificis hi trobem tots els estils arquitectònics: gòtic, renaixentista,
barroc, clàssic, Art Nouveau, etc. Hi ha moltes estructures medievals, nombrosos carrerons,
parcs, rius i canals.
La visita guiada ens portarà pels llocs més interessants d'aquesta antiga ciutat
hanseàtica, capital de Letònia. El recorregut s'inicia a la zona dels bulevards del centre de
Riga, on podrem gaudir de nombroses edificacions i monuments i de diferents estils
arquitectònics, des del medieval fins al neoclassicisme. Veurem la Torre de l'Arsenal, el
Teatre Nacional, edificis Art Nouveau de principis de segle, el Monument a la Llibertat,
l'Opera House, la Universitat de Riga i els nombrosos ponts sobre el riu Daugava.
Al nucli antic visitarem la Catedral del Domo, on assistirem a un concert d'orgue, i
també veurem l'Església de Sant Pere, l'antic Castell medieval, la casa de Blackheads, els
edificis dels antics gremis, el Pont dels Suecs, els Tres Germans, el Parlament i altres
edificacions reconvertides en restaurants, pubs i botigues de souvenirs.
Dinar en un restaurant local, on també gaudirem d’una degustació de cerveses
típiques.
A la tarda visitarem Jūrmala, el més important i tradicional lloc d'estiueig dels Països
Bàltics. És famós per les seves riqueses naturals, la suavitat del seu clima i les seves aigües
minerals. Però la seva atracció principal és, sens dubte, la immensa platja de sorra fina que
s'estén al llarg de més de 33 km, vorejada per boscos densos de pins, entre el mar Bàltic i el
riu Lielupe.
Sopar i allotjament a l'hotel.

Dijous: RIGA – Sigulda – Parnu – TALLINN
Esmorzar de bufet. Al matí sortida cap a Sigulda i visita al Parc Nacional de Gauja,
conegut com la "Suïssa letona" per la quantitat de turons coberts de tofuts boscos,
travessats per rius i torrents, que s’hi troben. Visita de les ruïnes del Castell de l'Ordre dels
Cavallers Teutònics (s. XIII), que estava connectat amb altres petites construccions
mitjançant passatges subterranis, i visita també al Castell medieval de Turaida (1214), el
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més ben conservat de tota Letònia. Per acabar, veurem el Museu d'Història Local de Sigulda,
la tomba de Turaida, la cova Gutmann i el Parc Daina, parc escultòric dedicat al folklore letó.
Dinar en un restaurant local.
Viatge per la carretera que voreja el Bàltic fins a Parnu, capital estival d'Estònia i a
continuació fins a Tallinn. Arribada, sopar i allotjament a l'hotel.

Divendres: TALLINN
Esmorzar de bufet. Al matí visita de la ciutat de Tallinn, capital d'Estònia, on s’hi pot
apreciar una perfecta simbiosi entre les tradicions més antigues i la modernitat més actual.
El centre històric antic és Patrimoni Cultural de la UNESCO. A diferència de moltes ciutats
europees que han barrejat edificis antics amb altres de nova construcció, el nucli antic es
preserva tal com era des de fa segles, conserva les antigues muralles, és ple de carrers
estrets i empedrats, torxes resplendents i carrerons secrets, que fan que la ciutat sigui
coneguda com “la Perla Oblidada del Bàltic".
El recorrerem i visitarem la famosa torre "Hermann (el llarg)", anomenades en
general així les torres especialment altes d’Estònia, i la "Margarete (la grassoneta)”, torre
d’artilleria destinada a impressionar l’enemic. Així com també la plaça de l'Ajuntament i les
esglésies de Sant Olaf i Sant Nicolau. Ens arribarem al turó de Toompea, on hi ha una gran
concentració de monuments històrics: les catedrals Alexander Nevsky, ortodoxa, i la luterana
Toomkirik (1233), el Parlament d'Estònia, enclavat al castell de Toompea, el museu d'art
d'Estònia, i el Kiek-in-de-Kök, torre-museu construïda al 1475.
Dinar i la tarda lliure.
Nit: sopar en restaurant Medieval. Allotjament a l'hotel.

Dissabte: TALLINN – HÈLSINKI – AEROPORT DEL PRAT – LLEIDA
Esmorzar i trasllat al port de Tallinn per pujar al ferri exprés a les 07.30 h amb
destinació a Hèlsinki. Travessia i arribada a Hèlsinki a les 09.30 h.
Trobada amb el guia i visita de la ciutat de Hèlsinki, establerta al 1550 i capital de
Finlàndia des del 1812. És una de les capitals més petites del món amb, aproximadament,
mig milió d'habitants. La gran plaça del Mercat, al costat de la zona sud del port, és el lloc
des d'on la ciutat s'obre al món. Aquí comença l'elegant bulevard Esplanadi.
El cinturó d'illes i illots que envolta la costa ofereix una gran varietat de destinacions
per visitar. És d'obligat compliment una visita a qualsevol dels nombrosos cafès i terrasses i
tastar la cervesa finlandesa.
Dinarem en un restaurant local.
I en acabar, a l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport per agafar el vol VY8549 a les 18
h amb destinació Barcelona. Arribada a les 20.50 h i trasllat amb autocar fins a Lleida.

Amb el millors desitjos, FI DEL VIATGE

Organització tècnica: Aeromon Viatges
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