ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

REPÚBLIQUES BÀLTIQUES
Un llegat per descobrir
Sortides:

7 d’agost 2018
4 de setembre 2018
10 dies | Dif. Horaria +1 | No cal visat
ITINERARI: VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS - KLAIPEDA - NERINGA - PALANGA RUNDALE - RIGA - SIGULDA - PARNU - TALLINN - LAHEEMA
PATRIMONI UNESCO: Centre històric de Tallin - Centre històric de Riga - Centre
històric de Vilnius
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DIA 1. BARCELONA - VILNIUS
Presentació a l’aeroport de Barcelona, mostrador de la companyia AIR BALTIC per a fer els
tràmits de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la
sortida del vol en direcció a Vilnius. Ens assistirà el nostre guia acompanyant Baraka.
Arribada, assistència i trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 2: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS.
Esmorzar. Vilnius, capital de Lituània és coneguda com la capital barroca del nord d'Europa,
pel gran nombre d'ediﬁcis i esglésies construïts en aquest estil així com pels seus carrers
empedrats plens d'encant. Durant la visita veurem: la Plaça de la Catedral, la Catedral
neoclàssica, el carrer del Castell, la Plaça de l'Ajuntament, l'església Ortodoxa de l'Esperit Sant,
les esglésies de Sta. Anna i dels Bernardins conegudes ambdues com la cantonada gòtica
de Vilnius, la Porta de
l'Aurora amb la imatge
sagrada de la Mare de Déu,
el gueto jueu, la Universitat
de Vilnius, el Palau
Presidencial i l'església de S.
Pere i Pau que és la joia de
l'arquitectura eclesiàstica a
Lituània. Dinar en un
restaurant local. A la tarda
sortida per visitar Trakai,
situada a 28 km de Vilnius,
on descobrirà el magníﬁc
castell medieval en maó
construït en una illa
envoltada de llacs. Retorn.
Sopar i allotjament.

DIA 3: VILNIUS - KAUNAS - KLAIPEDA.
Esmorzar. Sortida al matí recorregut visitarem: les ruïnes del Castell de Kaunas, l'església de S.
Jordi, la plaça de l'Ajuntament on es troba l'antic ajuntament de la ciutat, conegut com el
"Cigne Blanc", l'església jesuïta de S. Francesc Xavier, els antics gremis, l'església de Vytautas,
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la Casa del Tro "Perkunas" i la catedral de Kaunas. Dinar en un restaurant local. Acabat
el mateix, sortida cap a Klaipeda. Trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament.

DIA 4: KLAIPEDA - NERINGA - PALANGA - KLAIPEDA.
Esmorzar. Passem en ferri a la Península de Curonia. L'any 2001 la naturalesa de la península
va ser inclosa en la llista de protecció natural de la UNESCO com un dels més bells i únics
paisatges d'Europa. Un mar interior separat del Bàltic per un ﬁ arc de dunes. La principal
població és Nida, un acollidor llogaret de pescadors. Revesteixen interès l'església luterana
(1888), el far (segle XIX) i la casa on l'escriptor Thomas Mann va passar els estius de 1930 i
1931. Breu visita a la Turó de les Bruixes.
Un lloc ple d'escultures mitològiques dels
contes lituans amagat en un bosc profund.
A la tarda tornada a Klaipeda. Dinar en un
restaurant local. Visita a Palanga principal
ciutat estival de Lituània. Recomanem
realitzar un passeig pel carrer de vianants
J. Basanavičius que acaba al mar. Allí
aconseguireu una gran quantitat de
restaurants, cafès, bars i botigues de
records. Retorn a Klaipeda. Sopar i
allotjament.
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DIA 5: KLAIPEDA - TURÓ DE LES CREUS - RUNDALE - RIGA.
Esmorzar. Trasllat La història ens diu que en el ﬁnal del S.
XIX la gent va començar a posar creus al turó en memòria
de les víctimes desconegudes de la rebel·lió contra el tsar de
Rússia. La tradició es va anar fent més forta i en el
començament del S. XX turó es va convertir en un lloc sagrat
per a tots els catòlics del país. Durant el govern soviètic,
moltes vegades es va tractar de destruir el lloc, però cada
vegada que treien les creus, l'endemà al matí n'apareixien
més. Avui dia el Pujol de les Creus no és només un símbol
religiós, sinó també un símbol de la resistència lituana. Un
lloc especial on les creus i la devoció per la fe a la pàtria que
no trobarà en qualsevol lloc del món. Després de la visita,
prèvia sol·licitud es pot fer una missa a la capella del
monestir franciscà proper. Sortida cap a Rundale.
Dinar en un restaurant local. Visita del Palau de Rundale conegut com l'únic palau d'estil
barroc que queda en els Països Bàltics. Durant la visita descobrirà la bellesa i excepcionalitat
del mateix autor que va realitzar el Palau d'Hivern de Sant Petersburg, l'arquitecte italià F.
B. Rastrelli. Sopar en hotel / restaurant local.

DIA 6: RIGA.
Esmorzar. Trasllat Riga és una ciutat d'una gran inspiració. Mentre passegem pels carrers del
seu nucli antic podrem sentir que tots els seus ediﬁcis i construccions busquen el
perfeccionisme. Durant la visita veurem: el mercat de Riga, la Catedral del Domo, l'Església de
S. Pere i la seva Torre Panorama, els antics gremis que van pertànyer en el seu temps als
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mercaders de la Lliga Hanseàtica, les Portes Sueques, el conjunt de tres ediﬁcis construït a
l'edat mitjana i que és conegut com els "Tres Germans", l'església de S. Jaume, el Parlament,
l'antic Castell de Riga, el Polvorí, la Plaça Livu, el Teatre Nacional d'Òpera i Ballet letó, el barri
Art Nouveau i els canals que envolten el parc en el qual es troba l'estàtua que representa la
llibertat del país.
Dinar en un restaurant local. Visita a Jurmala - el major resort i SPA de Letònia. És el lloc
perfecte per omplir els pulmons amb l'aire ionitzat de la mar juntament amb la resina dels
pins. La ciutat també té el seu encant amb les seves construccions en fusta, d'estil modernista,
Art Nouveau i Romàntic. Sopar en hotel / restaurant local.

DIA 7: RIGA - SIGULDA - PARNU - TALLINN.
Esmorzar. Al matí Sortida cap
a Sigulda, on visitarem la part històrica
del Parc Nacional de Gauja. Durant la
visita veurem el castell medieval
de Turaida, el Turó de les Cançons, la
cova Gutmans, el castell modern
de Sigulda i les ruïnes de l'antic castell
de Sigulda. Dinar en un restaurant
local. Sortida cap a Parnu, el
principal resort turístic d'Estònia.
Parada d'una hora, on farem una breu
visita de la ciutat. Continuació de
viatge. Sopar en hotel / restaurant
local.
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DIA 8: TALLINN.
Esmorzar. Tallinn és famosa pel seu fantàstic barri antic d'època hanseàtica. Els visitants
recordaran Tallinn per ser una ciutat en la qual es combinen les tradicions més antigues amb
la modernitat més actual; així com pels seus ediﬁcis de pedra calcària. Durant la visita
veurem: la part alta del nucli antic coneguda com a Toompea on es troba l'església
ortodoxa Alexander Nevsky construïda el 1900, l'església més antiga del país
anomenada Tookirik que data de 1233, el Parlament d'Estònia i la muralla que envolta
aquesta part alta torres defensives; veurem la part baixa del centre històric on destaquen
l'Ajuntament, els gremis dels comerciants, la plaça del mercat i els artesans locals; Parc
de Kadriorg.

Dinar en un restaurant local. A la tarda visita al museu etnogràﬁc d'Estònia Rocca al Mare.
L'exposició presenta 11 complexos amb 72 ediﬁcis que van des de granges típiques estones,
l'església, la taverna, l'escola, i molins de vent, tots ells construïts en els S. XVIII i XIX. Podran
veure dins dels ediﬁcis i en alguns d'ells ﬁns i tot entrar, tocar les eines, veure les granges amb
el bestiar, horts de fruites i verdures. Sopar en hotel / restaurant local.

DIA 9: TALLINN - LAHEMAA - TALLIN.
Esmorzar. Visita del Parc Nacional de Lahemaa. El parc està situat a 50 km de Tallinn i s'estén
al llarg d'un paisatge rocós ple de penínsules. El més destacat són les construccions d'estil
rústic en fusta, de gran valor arquitectònic i històric, així com els grans llacs i parcs. De les
poblacions de la zona, algunes amb una antiguitat de més de 400 anys. Dinar en un
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restaurant local. Visita d'Altja, antiga vila de pescadors que conserva importants restes
arqueològiques i les Cases Pairals de Palmse i Sagadi, magníﬁcs exemples de l'arquitectura
Estònia tradicional. També es visita el museu del Bosc al costat del palauet de Sagadi. Sopar
en restaurant local.

DIA 10: TALLINN - BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Temps lliure per disfrutar de la ciutat. A l’hora convinguda ens traslladarem
a l’aeroport per agafar el vol de tornada a Barcelona. Arribada i ﬁnalització dels nostres
serveis.
Fi del viatge
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Preu per persona en habitació doble: 2.880 €
Suplement individual: 450 €
Grup mínim: 8 persones. Places limitades a 20 persones.

El preu inclou:
• Vols Barcelona - Vilnius i Tallinn Barcelona amb Air Blatic en classe U.
• Ferry Klaipeda • Trasllats Aeroport - Hotel - Aeroport.
• Allotjament en hotels 4*, habitació
doble i esmorzar.
• 9 sopars i 8 dinars.
• Transport en minivan o minibus
climatitzat durant la ruta.
• Guia acompanyant Baraka per a
grups de 8 o més viatgers.
• Guia local de parla hispana durant la
ruta, a més de la guia Baraka.

• Torre panoràmica església de Sant
Pere i Sant Pau
• Rocca al mare
• Convent de Pirita
• Palmse
• Museu forestal
• Assegurança d'assistència en viatge i
despeses d'anul·lació.
• Taxes d’aeroport.
• Documentació de viatge.
• Consulteu suplement en classe business

EL PREU NO INCLOU:
• Extres en els hotels tal com minibar,

En cas de grups de 8 o menys viatgers, hi

bugaderia, telèfon, …

haurà assistència a l’aeroport de sortida i

• Begudes en els àpats.

guia local per a tot el viatge.

• Àpats en horaris de vol o aeroport.

• Servei de maleters.

• Tot allò no especiﬁcat en el programa.

• Propines a guies locals i conductors.
• To t e s l e s v i s i t e s , a c t i v i t a t s i / o
espectacles especiﬁcats en el
programa.
• Universitat de Vilnius
• Castell de Trakai
• Palau de Rundale
• Dome Catedral
• Parc Nacional Gauja
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OBSERVACIONS IMPORTANTS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es recomana reservar amb suﬁcient antelació.
Al moment de la reserva es reconﬁrmará si aplica algun suplement o descompte aeri.
Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.
Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.
El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 10 viatgers conﬁrmats.
S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places conﬁrmades 30 dies abans de la
data d'inici del viatge.
7. En cas de ser 10 viatgers conﬁrmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona.
8. En cas de ser menys de 10 viatgers conﬁrmats disposarem d'assistència al viatger en l'aeroport
de Barcelona el dia de sortida, a més de guia local de parla hispana destí.
9. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones
CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:
E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00
Oﬁcina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oﬁcina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre
l’import total:
De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5%
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15%
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25%
Després = 100%
NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justiﬁcades i les
penalitzacions.
Viatge subjecte a les condicions generals especiﬁcades a la pàgina web de Baraka
NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS
ENS L’HAN DE DEMANAR.

ORGANITZACIÓ
Baraka Club de Viatges
www.baraka.cat
reserves@baraka.cat
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00
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