
3 – 11 Agost
Països Bàltics. Boscos i llacs als Parcs
Nacionals d’Estònia i Finlàndia amb 
visita a Sant Petersburg-Russía.
www.bonviure.com

Boscos inacabables de la taigà habitats per óssos i  ants,  llacs d’aigües cristal·lines,  costes
verges…els països que voregen el mar Bàltic ens ofereixen els seus paisatges naturals amb tota
la seva esplendor.

I enmig d’aquest territori salvatge, aprofitarem per conèixer tres ciutats de somni: la petita i
històrica Tallinn, la cosmopolita Helsinki i l’artística Sant Petersburg, la Venècia del nord.

Punts Forts
Caminades suaus entre boscos i llacs verges de la taigà del nord d’Europa.

El  contrast  de visitar,  en un mateix  viatge,  una natura  salvatge amb ciutats  de l’encant  de
Tallinn, Helsinki i Sant Petersburg.

Països i paisatges amb una història recent convulsa i atractiva, resultat de la fi de la guerra
freda i de la dissolució de l’antiga Unió Soviètica.

Un clima suau ideal per practicar el senderisme, amb l’afegit, si s’escau, d’un bany al mar Bàltic
o en algun dels múltiples llacs de la zona.

Coneixerem de primera mà el que segons els darrers estudis sobre felicitat al món l’encapçala:
Finlàndia.

Amb guia local i el nostre coordinador de Bonviure durant tot el viatge (si el grup és superior a 7
pax).
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Dia a Dia
DIA 1, 03/08: Arribada a Tallinn (Estònia).

Vol a Tallinn i trasllat al nostre hotel ubicat a la ciutat antiga.

Nit en hotel a Tallinn.

DIA 2, 04/08: Descoberta de Tallinn.

Tallinn, la capital de la República d’Estònia, és una ciutat alegre i animada. El seu centre històric
està inclòs en el llistat del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Les seves dimensions
assequibles permeten descobrir-lo a peu en un dia.

Nit en hotel a Tallinn.

DIA 3, 05/08: Parc Nacional de Lahemaa (Estònia) i arribada a Sant Petersburg (Rússia).

Després  d’esmorzar  ens  traslladarem al  Parc Nacional  de  Lahemaa,  una de les  joies  de la
corona del patrimoni natural d’Estònia. Als seus extensos boscos de taigà hi viuen óssos, ants,
llops i linxs. Farem una bona caminada pels boscos de la Península de Käsmu, a la vora del mar
Bàltic. Després ens traslladarem a Sant Petersburg (Rússia).

Nit en hotel a Sant Petersburg.

Distància: 13 km . Desnivell aprox: +150 m/ -150 m

DIA 4, 06/08: Sant Petersburg.

Dedicarem el dia sencer a descobrir la imponent ciutat de Sant Petersburg, coneguda com a
Venècia  del  nord  per  l’abundància  de  rius  i  canals.  L’antiga  Petrograd  o  Leningrad  va  ser
fundada pel tsar Pere el Gran el 1703 amb la intenció de convertir-la en “la finestra de Rússia
cap al món occidental”. Va ser capital de l’imperi rus durant més de 200 anys.

És una ciutat absolutament monumental, amb les seves grans avingudes vorejades d’edificis
imponents, entre els quals destaca el museu de l’Hermitage.

Nit en hotel a Sant Petersburg.

DIA 5, 07/08: Trasllat al Parc Nacional de Repovesi (Finlàndia).

Pel matí encara disposarem una estona per acabar de gaudir de Sant Petersburg. Per la tarda
ens traslladarem a Finlàndia, al Parc Nacional de Repovesi que, com diuen els finesos, te un
paisatge que recorda al de la Lapònia, situada més al nord.

Nit un centre de vacances a tocar del Parc Nacional de Repovesi.
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DIA 6, 08/08: Boscos i aiguamolls, Parc Nacional de Repovesi.

Primer dia de caminada suau per descobrir els grans encants del Parc Nacional de Repovesi:
els seus boscos i els seus llacs.

Nit un centre de vacances a tocar del Parc Nacional de Repovesi.

Distància: 12 km. Desnivell aprox: +200 m/ -200 m

DIA 7, 09/08: Penya-segats d’Olhavanvuori, Parc Nacional de Repovesi.

Un altre dia  de senderisme al  Parc Nacional  de  Repovesi.  Aquest  cop visitarem els  penya-
segats més alts de la zona, a Olhavanvuori. Malgrat la seva poca entitat, uns 50 m d’alçada, el
fet  de  situar-se  en  un  territori  summament  pla  fan  d’aquests  penya-segats  un  mirador
excepcional sobre el territori dels voltants.

Nit un centre de vacances a tocar del Parc Nacional de Repovesi.

Distància: 10 km. Desnivell aprox: +200 m/ -200 m

DIA 8, 10/08: Boscos i llacs de Lapinsalmi, Parc Nacional de Repovesi.

Darrer dia de senderisme per acomiadar-nos dels seus boscos i llacs. Caminada amenitzada
pels diferents sistemes habilitats per travessar cursos d’aigua: des d’un pont penjant fins a un
“ferri” que es desplaçarà…amb la força dels nostres braços.

Nit un centre de vacances a tocar del Parc Nacional de Repovesi.

Distància: 11 km. Desnivell aprox: +350 m/ -350 m

DIA 9, 11/08: Visita a Helsinki (Finlàndia) i tornada a Barcelona.

Abandonarem pel matí el Parc Nacional de Repovesi per visitar unes hores Helsinki, capital de
Finlàndia. Posteriorment, trasllat a l’aeroport i tornada a Barcelona.

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
1219 € sense vols
1499 € amb vols i sense taxes.

Suplement habitació individual (totes les nits): 230 € (places limitades, si us plau, consulta’ns
disponibilitat).

Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 17

Inclou

 Els vols d’avió d’anada Barcelona-Helsinki-Tallin i de tornada Helsinki-Barcelona, sense
taxes (només per  l’opció  amb vols inclosos,  places  amb vols limitades,  consulta’ns
disponibilitat).

 L’allotjament de totes les nits i els esmorzars corresponents (8 nits, 8 esmorzars).
 Quatre sopars (a Finlàndia).
 El guia professional de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
 Tots els desplaçaments per carretera necessaris segons el programa, especificats en el

Dia a Dia. En mini bus privat. Inclou propines del conductor.
 Els desplaçaments en taxi i en “vaixell-bus” dins el PN de Repovesi.
 El transport dels equipatges.
 Visita guiada de Tallin i de Sant Petersburg, amb guies oficials professionals.
 Assegurança d’accidents a muntanya.
 Assegurança bàsica de viatge i trekking.
 Tastet de productes locals.
 Direcció i gestió del viatge.
 L’IVA.

No Inclou

 Les taxes aèries, 157€ a 4/12/2019.
 Dos sopars a Tallin i dos sopars a Sant Petersburg.
 Els pícnics, que podreu comprar als establiments o a les botigues de les poblacions.
 Les begudes no incloses als àpats.
 El visat electrònic per Sant Petersburg, gratuït (tramitació personal).
 Les entrades a museus i monuments.
 Tot el no especificat en l’apartat “Inclou”.
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Nivell

Caminades per pistes i corriols ben marcats sense cap dificultat tècnica, amb la possibilitat de
que el terreny pugui estar humit i relliscós en alguns trams.

Desnivells en mitjana de +225m/ -225m. Distàncies entre 10km i 13km. Es fan caminades a la
natura 4 dies i 2 dies més de city trek.

Material

 Botes de senderisme.
 Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
 Barret, ulleres de sol.
 Pals per caminar, recomanats.
 Motxilla  petita  i  bossa  de  viatge  on  podreu  posar  la  resta  de  la  roba  i  objectes

personals.

Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.

Documentació i Vacunes

Per l’estada a Sant Petersburg i el trànsit en vehicle per la regió, cal tramitar visat electrònic. És
un tràmit senzill i gratuït que no es pot fer abans dels 20 dies previs al viatge. Més endavant ja
et donarem instruccions de com fer-lo. És important destacar que cal que el teu passaport ha
de tenir una validesa de 6 mesos des de la data de sortida de Rússia.
Per Estònia i Finlàndia no cal cap tràmit (tots dos formen part de la Unió Europea)

Més informació a :
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
RecomendacionesDeViaje.aspx
(seleccionar Estònia, Rússia i Finlàndia)

No és obligatòria cap vacuna.
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Allotjaments

Totes les nits en habitacions dobles amb bany:

Dues nits a Tallinn (Estònia), en hotel cèntric.
Dues nits a Sant Petersburg (Rússia), en hotel cèntric.
Quatre nits en un centre de vacances a tocar del Parc Nacional de Repovesi (Finlàndia), enmig
de la natura.

Si voleu més informació sobre els allotjaments, no dubteu en consultar-nos-ho. 

A l’hora de compartir habitació es prioritzaran les preferències personals de compartició (parelles, amics/
gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). si no hi ha cap preferència d’aquesta mena,
el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la distribució, podent-se
donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.

Assegurances

Bonviure  inclou,  en  aquest  viatge  una  assegurança  d’accidents  en  muntanya,  que  cobreix
únicament els primers auxilis i  trasllat de l’accidentat  a un centre hospitalari  o mèdic (amb
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident,  primer abonant els
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses
per l’assegurança. 

En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).

Per aquest destí és molt recomanable disposar de la tarja sanitària europea (vàlida a Estònia i
Finlàndia), que abarateix costos d’assistència i estalvia tràmits. Aquesta tarja és gratuïta i es
pot tramitar directament per internet (i es rep al domicili al cap d’uns dies). Aquí en teniu l’enllaç
per si voleu més informació i sol•licitar-la: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Si  voleu  ampliar  l’assegurança,  nosaltres  us  ho  podem  gestionar:  consulteu-nos  les
assegurances que us podem oferir.

Igualment,  si  esteu  interessats  en  contractar  una  assegurança  de  cancel·lació  del  viatge,
Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal,  cal que ens la sol·liciteu al
mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies més tard.
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Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.

Per telèfon trucant al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.

Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com 

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge.

Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 300 € per persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrès, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment,  aproximadament un mes
abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes
informacions com el lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu
etc.

A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols,
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la realització d’aquest
viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força
major, l’agència podrà a anul·ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6
dies,  i  10 dies abans de la sortida  quan el  viatge  és de 2 a 6 dies.  en aquest  cas reemborsaríem al
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure.

En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al màxim
les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació.

Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 20
dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, les
taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.

Bonviure GC 1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en el programa i no
assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel•lacions o mal funcionament dels
transports,  inclemències  climatològiques,  estat  de  les  carreteres,  accidents,  desastres  naturals  o
qualsevol altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure.

GC-1829
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