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ROMÀNTICA ESTÒNIA 
Un salt en el temps 

 
 

 
 
Descobreix amb nosaltres la romàntica Estònia, deixa't seduir per les seves més de mil illes, 
submergeix-te a les seves aigües termals després d'una sauna i carrega't d'energia envoltant-
te dels arbres dels seus frondosos boscos. Un recorregut únic de vuit dies per una de les 
destinacions més desconegudes i exòtiques d'Europa. 
Estònia és terra de contrastos, no només paisatgístics sinó també històrics. Des dels 
mercaders alemanys medievals fins als tsars de Rússia, Estònia ha acollit nombrosos visitants 
al llarg de la seva història, deixant darrere seu una infinitat d'històries i llegendes. Monjos, 
cavallers, mercaders i comtesses omplien els atrafegats mercats de la pròspera Estònia 
medieval. No cal tenir un gran sentit de la imaginació per reviure aquesta apassionant època 
del passat d'Estònia, ja que moltes ciutats, i fins i tot pobles més petits, segueixen conservant 
la seva impressionant arquitectura, des de les agulles de les esglésies gòtiques als carrers 
empedrats, romàntics castells i cases de fusta. 
 

SORTIDA DIÀRIA DURANT TOT L’ANY  
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1r Dia. Tallinn. 
Arribada a l'aeroport de Tallinn, capital d'Estònia, on ens estarà esperant el guia de parla 
hispana. Trasllat privat a l'hotel. Sopar lliure. Allotjament a Tallinn. 
 
2n Dia. Tallinn. 
Esmorzar a l'hotel. Aquest matí farem una vista guiada a peu de la ciutat de Tallinn. Coneixerem 
els monuments històrics i arquitectònics més interessants de la ciutat com el Palau i la Fortalesa 
medieval de Toompea, la Seu del Parlament d'Estònia, la Catedral ortodoxa d'Alexander Nevski, 
la plaça de l'Ajuntament i l'Església de Sant Nicolau. Dinar a un restaurant local i tarda lliure. 
Sopar lliure i allotjament a Tallinn. 
 
3r Dia. Tallinn – Haapsalu – Muhu – Kuressaare. 
Esmorzar i sortida cap a Haapsalu, ciutat de carrers estrets i romàntiques cases de fusta. Durant 
la visita veurem Kuursaal un dels millors edificis de fusta d´Estònia. Més tard ens traslladarem a 
Virtsu per agafar el ferri a l'illa de Muhu. L'arxipèlag d'Estònia occidental on hi ha Muhu i 
Saarema és Reserva de la Biosfera de la UNESCO des de l'any 1990. Mentre creuem l'illa de 
Muhu, comunicat per via terrestre amb l'illa Saarema, contemplarem el tradicional paisatge 
estonià de molins de vent, cases de camp amb sostre de palla i encantadors pobles de pescadors. 
A l’illa s’hi troba l´Església de Santa Caterina, una de les més antigues d´Estònia amb les seves 
característiques làpides amb forma de trapezi i símbols d´origen pagà. Dinarem en ruta. A la 
tarda arribarem a Kuressaare, capital de l´illa de Saaremaa. Sopar lliure. Allotjament a 
Kuressaare. 
 
4t Dia. Kuressaare – Pärnu. 
Esmorzar a l'hotel. Dedicarem el matí a la visita de la ciutat on coneixerem el castell medieval 
que destaca pel seu bon estat de conservació. Més tard deixarem enrere l´illa de Saarema i 
seguirem la costa occidental d´Estònia, banyada pel Bàltic, fins arribar a Pärnu. Fundada el 1251 
esdevingué una de les riques i vibrants ciutats hanseàtiques de l'època medieval. Coneguda 
ciutat d'estiueig d'Estònia, famosa per les platges, ja l'any 1890 s'incloïa a la llista de centres 
turístics de la Rússia Imperial. Dinar. Disposarem de la tarda lliure per passejar pels seus bonics 
carrers que mostren una bonica arquitectura de fusta o bé prendre alguna cosa a les múltiples 
terrasses a l'aire lliure. Sopar lliure. Allotjament a Pärnu. 
 
5è Dia. Pärnu – Viljandi – Tartu. 
Esmorzar a l'hotel. Aquest matí ens endinsarem a la zona sud del país, de boscos profunds, 
creuant el Parc Nacional de Sooma. Arribarem a Viljandi, conegut pels diversos festivals d'estiu 
que acull, on gaudirem de la panoràmica del llac homònim i de l'arquitectura de fusta de les 
seves cases. Continuarem el nostre recorregut fins arribar a Tartu on dinarem a un restaurant 
local. Aquesta tarda coneixerem la capital d'Estònia del Sud on es troba la Universitat més antiga 
dels països bàltics, del 1632. Destaquen també les cases de fusta, els jardins i durant la visita 
podrem descobrir les ruïnes de l'església del segle XV situada al turó de Toome. Sopar lliure. 
Allotjament a Tartu. 
 
6è Dia. Tartu – Mustvee – Narva. 
Esmorzar a l'hotel. La nostra ruta continua cap a la part nord del país. Ens aturarem a Mustvee, 
situada a la vora del llac Peipus. L'àrea de Peipus és llar de les congregacions de Vells Creients i 
a Mustvee visitarem el Museu que ens permetrà conèixer les seves tradicions i artesania 
tradicional. Vorejant el llac arribarem a Narva. Aquesta ciutat, la més oriental del país, està 
situada al costat del riu homònim que actua com a frontera física entre Estònia i Rússia. Dinar a 
Narva. Exemple de l'arquitectura barroca europea, Narva va haver de ser reconstruïda gairebé 
en la seva totalitat després dels estralls de la Segona Guerra Mundial. A Narva trobarem 
exemples de l'arquitectura clàssica de l'era soviètica, però també algun edifici contemporani  
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com el Narva College, un edifici ultramodern que ret homenatge a la prosperitat històrica de la 
ciutat. Sopar lliure. Allotjament a Narva. 
 
7è Dia. Narva – Parque Nacional de Lahemaa – Tallinn. 
Esmorzar a l'hotel. La nostra ruta ens porta de tornada a Tallinn. De camí visitarem el Parc 
Nacional de Lahemaa, que acull més de 200 espècies d'aus i 900 espècies diferents de plantes 
en un entorn de platges de sorra verges i boscos de pins. En aquest parc destaca la mansió 
barroca de Palmse Manor, actual museu, o el llogaret de pescadors d'Altja, de 400 anys 
d'antiguitat. Dinarem a un restaurant local abans de continuar la nostra ruta cap a Tallinn. 
Arribada a Tallinn i resta de la tarda lliure. Sopar lliure. Allotjament a Tallinn. 
 
8è Dia. Tallinn. 
Esmorzar a l'hotel i temps lliure fins al trasllat en privat a l'aeroport per agafar el vol de tornada 
a casa. 
 
 
PREUS ORIENTATIUS:  
 

• PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE (grup mínim 4 persones):  
2.850 € (IVA inclòs) 
 

• PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE (grup mínim 10 persones):  
1.850 € (IVA inclòs) 
 

 
EL PREU INCLOU: 

• Hotel de 4****, set nits en règim d'allotjament i esmorzar. 

• Mitja pensió (dinar del dia 2 al 7, ambdós inclosos). 

• Transport confortable durant la ruta (dies 3 al 7). 

• Trasllats en privat d’entrada i sortida.  

• Guia de parla espanyola durant tot el programa. 

• Guies locals durant les visites que ho requereixen. 

• Entrades incloses: Catedral de Tallinn, Castell de Haapsalu, Castell de Kuressaare, 
Universitat de Tartu, Castell de Narva. 

• Passatge anada i tornada al ferri Virtsu – Muhu. 

• Assegurança d’assistència. 
 
 
EL PREU NO INCLOU: 

• Vols. 

• Propines. 

• Res no especificat a l'apartat “El preu inclou” 
 
 
NOTA: Els preus s'ajustaran al moment de la confirmació dels serveis segons disponibilitat i 
nombre total de participants. 
Queden excloses de la cotització les dates següents: 

20-25 juliol a Kuressaare 
23-25 juny a tota Estònia 
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OBSERVACIONS: Completeu el vostre viatge amb alguna de les múltiples activitats que 
s'ofereixen a Estònia (veure document adjunt). 
 
 
REQUISITS: Passaport o DNI en vigor. Cap vacuna obligatòria. 
 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 30% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


