
 DIA:  07 Juny 2018                                LLOC: Pl Alcalde Marcet, Sabadell                                  HORA:   

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada de Vilnius · Visita del Museu de la KGB a Vilnius · Visita 

guiada del Castell de Trakay · Visita guiada de Kaunas · Visita guiada 

del Palau de Rundale · Visita guiada de Riga · Excursió al Parc 

Nacional de Gauja i entrades al Castell de Turaida · Visita guiada de 

Tallin · Visita guiada de Helsinki · Visita guiada de Porvoo · Visita 

guiada de Turku amb entrada al seu Castell Medieval 

    ESSÈNCIES DELS  
        PAÏSOS BÀLTICS  

ESTÒNIA, LETÒNIA, LITUÀNIA I FINLÀNDIA  

   MOSAIC DE LES QUATRE NACIONS  

LA RUTA DE L’AMBAR I LES CIUTATS DE LA LLIGA HANSEÀTICA        

Del 07 al 16 de juny 2018 

L´Aula de Sabadell 

07/06  Sabadell - Barcelona - Vilnius (via Helsinki)   

08/06  Vilnius, capital monumental, i el Museu de la KGB  

09/06  Vilnius, visitem Kaunas i el Castell de Trakay   

10/06  Vilnius - Cim de les Creus - Palau de Rundale - Riga   

11/06  Riga, Patrimoni de la Humanitat   

12/06  Riga - Sigulda - Tallin   

13/06   Tallin, Patrimoni de la Humanitat   

14/06  Tallin - Porvoo - Helsinki 

15/06  Helsinki, visitem Turku (capital històrica)  

16/06  Helsinki - Barcelona  - Sabadell  

EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries 

Passatges en Ferri Tallin/Helsinki 

Assegurança d’Assistència i Cancel.lació 

Hotels 4**** 

Règim de Pensió Completa amb aigua inclosa 

Trasllat Sabadell/Aeroport Bcn/Sabadell en autocar 

Trasllats en autocar privat en destinació 

Guia acompanyant des de Barcelona  

Guia nacional de parla hispana en destinació  

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Propines Guies i Xòfer 

Grup mínim 35 participants  

 

EL PREU NO INCLOU: 

Begudes EXTRES 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Especificat  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

4 països, 4 cultures unides per un element comú: el Mar Bàltic. Aquestes joves repúbliques, situades al nord d’Europa, 
emergeixen esplendorosament davant del viatger, oferint de manera generosa un ventall paisatgístic i cultural 
inversemblant, dignificat en la llista del Patrimoni Mundial i que, malgrat les seves vicissituds històriques, fou una de les més 
rellevants regions europees en la ruta del comerç de l’Àmbar. Us convidem a conèixer aquestes desconegudes i magnífiques 
contrades del Mar Bàltic… ! 

 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

1.895 € 

Suplement Habitació Individual:  450 € 

Acompanyants NO socis: +100 € 

 

PLA DE VOLS PROVISIONAL FINNAIR 
 

07/06/18 Barcelona—Helsinki 10h15 - 15h05 

07/06/18 Helsinki—Vilnius 16h20 - 17h35 
 

 16/06/18 Helsinki—Barcelona 17h25 - 20h25 



ESSÈNCIES DELS 

PAÏSOS BÀLTICS 
Del 07 al 16 de juny 2018 

 L´AULA DE SABADELL 

Dia 1  SABADELL - BARCELONA - VILNIUS (VIA HELSINKI)   

Trasllat a l’Aeroport de Barcelona en autocar. Facturació dels equipatges i sortida amb el vol direcció a Vilnius(via 
Helsinki). Arribada a Vilnius a última hora del vespre i trasllat al nostre hotel. Sopar i allotjament.  
 

 

Dia 2  VILNIUS I EL MUSEU DE LA KGB   

Esmorzar. Avui tindrem la primera presa de contacte amb aquesta meravellosa ciutat de Vilnius, capital de 
Lituània des de fa més de 600 anys i que posseeix el preuat títol de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
Coneixerem el seu famós barri vell, on ressalta la magnífica església de Sant Pere i Sant Pau, amb un estil barroc 
sublim, la plaça de la Catedral, les esglésies de Sant Bernat i Santa Anna, bons exemples del gòtic lituà, la Porta de 
l’Aurora amb la mística imatge de la Verge Maria, la Plaça de l’Ajuntament, la Universitat de Vilnius, fundada l’any 
1579 i el palau presidencial, entre d’altres. Al migdia, dinar a un bon restaurant local. A la tarda, aprofitarem per a 
conèixer un dels museus de moda de la ciutat, el Museu de la KGB, erigit en els mateixos soterranis on es trobava la 
seu oficial del Quartell General de la KGB en l’etapa soviètica, fet que ens permetrà efectuar una mirada al sistema 
de vigilància i repressió d’aquell cos policial, amb sales de tortura i cambres insonoritzades, a més d’una magnífica 
exposició d’objectes i documents oficials que narren aquell passat aterrador. Breu temps lliure i retorn a l’hotel. 
Sopar i allotjament.  
 

Dia 3  VILNIUS, VISITEM KAUNAS I EL CASTELL DE TRAKAY   

Esmorzar. Aquest matí sortirem cap a l’est fins arribar a la capital històrica de Lituània, Kaunas. Visitarem 
aquesta bucòlica ciutat fundada el 1361 i siutada a la llera dels rius Nemunas i Neris, on es troben les runes del seu 
antic castell feudal, l’església de Sant Jordi i la bonica Plaça de l’Ajuntament, amb el seu ajuntament blanc conegut 
com el “Cigne Blanc de Kaunas”. Tot passejant descobrirem la bonica església de l’Assumpció del segle XV, la 
Catedral i l’animada Avinguda de la Llibertat, esquitxada de nombrosos edificis en estil gòtic. Al migdia, dinarem en 
un restaurant local. A la tarda, de tornada a Vilnius, visitarem el famós Castell de Trakay, seu de l’antic Gran Ducat de 
Lituània, al bell mig d’una rica i pintoresca regió de llacs i muntanyes. La visita inclou els complexes de fortificacions 
defensives del segle XV, erigides sobre l’illa del Llac Galve. Avui el castell és seu del Museu d’Història i del Museu 
Etnogràfic. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.  
 

Dia 4  VILNIUS - EL CIM DE LES CREUS - EL PALAU DE RUNDALE - RIGA   

Esmorzar. Aquest matí sortirem cap al misteriós Cim de les Creus, situat a la frontera letonalituana i un dels 
llocs més sagrats de la Lituània catòlica. El seu origen es remunta al segle XIII, durant les incursions teutòniques on es 
van produir nombrosos enfrontaments, moment en que s’inicià l’exposició de les creus fins a l’actualitat. Aquest 
indret ha estat sens dubte un enclau emblemàtic del catolicisme durant la repressió soviètica. Dinar en un restaurant 
regional. Continuació cap a Letònia fins arribar a Rundale. Descobrirem el Palau de Rundale, a pocs quilòmetres de 
Riga, en plena regió de Zemgale. Aquest palau fou construït durant el segle XVIII, amb un estil barroc tardà i 
constitueix un esplèndid exemple de l’arquitectura tsarista, ja que el mateix arquitecte italià, F.B Rastrelli, dissenyà el 
meravellós Palau d’Hivern de Sant Petersburg. El palau, que conté una valuosa col·lecció de mobles i pintura del 
segle XVIII, es troba envoltat d’un decorós jardí d’estil francès. Acabada la visita, continuació del trajecte fins a Riga. 
Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

Dia 5  RIGA, PATRIMONI DE LA HUMANITAT   

Esmorzar. Aquest matí descobrirem la capital de Letònia, Riga. Començarem la visita panoràmica de la ciutat i 
farem un passeig pel Casc Antic, tot descobrint els secrets del seu patrimoni, així com el Castell de Riga, la Catedral 
del Domo, la Porta Sueca, el Teatre Nacional, la Universitat de Riga, el Parlament, els Tres Germans, les Cases dels 
Gremis i el Monument a la Llibertat. També coneixerem l’església de Sant Pere, fundada l’any 1201 per l’arquebisbe 
alemany Albert, i la més gran de les tres capitals bàltiques, on es pot admirar un veritable calidoscopi d’estils en la 
seva arquitectura. Acabades les visites, dinarem en un restaurant local. A la tarda, visitarem l’arquitectura d’Art 
Nouveau de la ciutat, amb un repertori excepcional d’edificis modernistes, molts d’ells obra del famós arquitecte rus 
Mikahail Eisenstein. Breu temps lliure i retorn a l’hotel, sopar i allotjament. 

 
Dia 6  RIGA, SIGULDA I EL CASTELL DE TURAIDA - TALLIN   

Esmorzar. Aquest matí sortirem cap al nord de Letònia tot parant per a visitar el magnífic Parc Nacional de 
Gauja, a prop de Sigulda. Tot seguit coneixerem aquesta fabulosa contrada natural, coneguda com la “Suïssa 
de Letònia”, amb un paisatge inversemblant, amb un relleu muntanyenc esquitxat de castells medievals, fet que ens 
permetrà conèixer el Museu del Castell de Turaida, el millor conservat dels castells letons, on hi podrem admirar la 
Tomba de Turaida, la Cova de Gutmann i altres jaciments emblemàtics. Dinar en un restaurant regional. A la tarda, 
continuació de la ruta fins arribar a la capital d’Estònia, Tallin. Sopar i allotjament a l’hotel.  
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ESSÈNCIES DELS 

PAÏSOS BÀLTICS 
Del 07 al 16 de juny  2018 

      L´AULA DE SABADELL 

Dia 7  TALLIN, PATRIMONI DE LA HUMANITAT   

Esmorzar. Avui coneixerem la més septentrional de les anomenades Repúbliques Bàltiques i la seva capital,  
Tallin. Descobrirem els racons més singulars d’aquesta ciutat, barreja de tranquil·litat i vida urbana, esquitxada 
de nombrosos monuments i atraccions. Visitarem el seu bulliciós Casc Antic, amb el Castell de Toompea, la Catedral 
del Domo, la Catedral ortodoxa d’Alexander Nevsky i l’Ajuntament. En acabat, dinar a un restaurant local. A la tarda, 
disposarem de temps lliure per a seguir coneixent la ciutat o per activitats personals. Sopar i allotjament a l’hotel.  

 

 

Dia 8  TALLIN - PORVOO - HELSINKI 

Esmorzar. A primera hora del matí sortirem cap al port de Tallin i embarcarem en un ferri per atravessar el Golf 
de Finlàndia i el Mar Bàltic fins arribar a Helsinki. Desembarcament i trasllat en autocar fins a la localitat de Porvoo, 
situada a 50 Km a l´Est de la capital, essent la segona ciutat més antiga de Finlàndia després de Turku. El seu casc 
antic d´origen medieval és possiblement el més pintoresc i bonic del país. El seu laberint de carrerons sinuosos 
empedrats i petites cases de fusta són tot un símbol local, tot en un entorn natural envejable. Visitarem el seu 
conjunt monumental, presidit per la seva catedral, situada a la Plaça de l´Església, essent un dels temples cristians 
més antics de Finlàndia, donat que va ser construida durant el segle XI. Tot passejant descobrirem el seu bucòlic barri 
vell, conegut amb el nom de Vanha Porvoo, amb una arquitectura típica que abarca diferents èpoques i estils, amb 
una oferta gastronòmica i d´artesania de gran qualitat. Al migdia, dinarem en un restaurant local. Tot seguit, 
seguirem passejant pels seus carrers i gaudirem de temps lliure. A una hora indicada, trasllat a Helsinki. Sopar i 
allotjament a l´hotel. 

Dia 9  HELSINKI, VISITEM TURKU (CAPITAL HISTÒRICA DE FINLÀNDIA)  

Esmorzar. Avui sortirem cap al Sudoest de Finlàndia per a conèixer l´antiga capital històrica del país, Turku.  
Aquesta localitat es troba a la vora del riu Aura, a unes 2 hores de Helsinki. El seu atractiu històric radica 
especialment en ser la ciutat més antiga de Finlàndia, ja que la seva fundació fou pels voltants del segle XIII. Turku 
fou Capital Europea de la Cultura l´any 2011, compta a més amb 3 universitats, fet que li confereix un ambient molt 
animat durant tot l´any. La història i la cultura van lligades al seu caràcter comercial, amb un dels ports més 
importants d´Escandinàvia. Visitarem la seva fastuosa catedral, construida originalment en fusta durant el segle XIII, 
i posteriorment en pedra a partir del segle XV. Ha estat declarada Santuari Nacional, es tracta d´un edifici religiós 
molt important pels finlandesos. Hi destaca la seva altiva torre medieval que s´albira als 101 metres d´alçada, el punt 
més alt de la ciutat. Tot passejant descobrirem la Plaça Vella i el barri antic, esquitxat de carrerons empedrats i cases 
senyorívoles, amb una estampa bucòlica, on sobressurt el Museu Sibelius, dedicat al famós músic i compositor 
nacional (Jean Sibelius). Al migdia, dinarem en un restaurant local. A la tarda, visitarem el seu Castell Medieval, 
construit a finals del segle XIII, essent una de les fortaleses més antigues d´Escandinàvia. En el seu origen integrava 
una petita residència nobiliària, i amb el pas dels anys esdevingué un Castell regi. En el seu interior podrem 
contemplar sales molt interessants, com el Pis del Renaixament, el Saló Reial i un museu amb mobiliari d´època. A 
una hora indicada, retorn a Helsinki. Sopar i allotjament a l´hotel.   

Dia 10  HELSINKI - BARCELONA - SABADELL   

Esmorzar. Aquesta última jornada de viatge quedarà consagrada a la ciutat de Helsinki, la meravellosa capital 
finesa. Es seu casc antic és admirable, on hi ressalta la famosa Plaça del Senat, dissenyada pels arquitectes Johan 
Albrekt i Carl Ludving. També coneixerem la seva fastuosa Catedral, construïda durant el segle XIX i inspirada sobre 
el Tsar Nicolau, del qual hi prengué el nom. També destaquen el Palau del Governador i la Universitat, el Parlament i 
el monument dedicat a Sibelius, així com l’església de Temppeliaukio, una de les més modernes de Helsinki. Al 
migdia, dinarem en un restaurant local. Tot seguit trasllat a l’Aeroport de Helsinki. Facturació dels equipatges i 
volem novament cap a Barcelona. Arribada a la ciutat comtal i trasllat al nostre punt habiutal en autocar. Final del 
viatge i dels nostres serveis, tot desitjant que hagin gaudit de la seva estada als Països Bàltics. 
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Països Bàltics 

 

 

 

 

 

 
CONDICIONS DE RESERVA 

 
 
RESERVES: 

- Les inscripcions s’hauran d’efectuar a Kulturàlia Viatges – Tel 93 496 14 67 

a partir del dia 22 de gener del 2018. 

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 18’30h. 

 
 

NOTES ADDICIONALS: 

- Les habitacions individuals són molt limitades.  

- En aquest viatge es requereix DNI original i vigent. 

- Preguem facilitar el número de soci en el moment de formalitzar la inscripció   

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS:   

Caldrà abonar una paga i senyal de 600,00€ per plaça entre el 05 i el 09 de febrer de 2018. 

La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a rebre la paga i senyal. 

 

La resta del pagament caldrà fer-la entre el 02 i el 07 de maig de 2018.   

 

 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  
 

Banc Sabadell:  ES03 0081 0025 2100 0314 6621 * 

“La Caixa”:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748 * 
 
* Cal indicar NOM + COGNOM + “PAÏSOS BÀLITCS AULA” 
 
 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:  
 
Paga i señal NO reemborsable 

50% de despeses de cancel·lació entre 29 i 15 dies abans de la data del viatge. 

75% de despeses de cancel·lació entre 14 i 7 dies abans de la data del viatge. 

100% de despeses de cancel·lació entre 6 dies i la data del viatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Del 07 al 16 de juny del 2018  

   L´AULA DE SABADELL 
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