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Os Países Mediterrâneos em todo seu esplendor. Programas que nos levam a descobrir as costas do Adriático, 
as Ilhas Gregas e a deslumbrante Turquia. Uma seleção inigualável de opções e destinos.
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2017
Junho
Julho
Agosto

03, 17
01, 15, 29
12, 26

Saídas 2017
A COPENHAGUE: SÁBADOS

VISITANDO: COPENHAGUE / ODENSE / AARHUS / AALBORG / TRAVESSIA DE BARCO HIRTSHALS / KRISTIANSAND / STAVANGER / PREIKESTOLEN / BERGEN / 
TREM DE FLAM (OPCIONAL) / REGIÃO DE VOSS / FIORDE DOS SONHOS / PARQUE NACIONAL DE JOSTEDALSBREEN / GLACIAR NIGARDSBREEN / LOM / 
LILLEHAMMER- OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO / MOSCOU / SÃO PETERSBURGO.

de estilo Art Nouveau. Depois da visita, chegada ao hotel 
e acomodação em Arrhus ou Aalborg. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+).

Dia 4º (Terça): AARHUS / AALBORG / 
TRAVESSIA DE BARCO HIRTSHALS / KRIS-
TIANSAND / STAVANGER
Café da manhã. Seguiremos nossa rota até o norte do país 
até chegar a cidade de Aalborg, importantíssimo centro 
comercial e industrial desde a Idade Média. Os ricos comer-
ciantes da época construíram suas coloridas mansões no 
centro da cidade e até hoje são preservadas quase que in-
tactas. Depois do passeio pela cidade considerada uma das 
com maiores qualidades de vida do mundo, chegaremos a 
Hlrtshals, no extremo norte do país para tomar um barco 
que nos levará até a vizinha Noruega. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). A travessia termina em Kristiansand, e 
desde lá seguiremos nossa rota bordeando todo o extremo 
sul do país até chegarmos a cidade de Stavanger. Acomo-
dação no hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Dia 5º (Quarta): STAVANGER / PREIKESTOLEN 
/ BERGEN
Café da manhã. Hoje realizaremos de forma opcional uma 
excursão ao Púlpito (Preikestolen), uma impressionante for-
mação rochosa onde poderemos ter vistas maravilhosas do 
Fiorde Lyse, um dos postais mais conhecidos da Noruega. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Depois da excursão, 
saída pela costa ocidental do país até a cidade de Bergen, 
considerada a mais bonita da Noruega e porta de entrada 
dos célebres Fiordes. Acomodação no hotel. (Jantar inclu-
ído no Pacote Plus P+).

Dia 6º (Quinta): BERGEN / TREM DE FLAM 
(OPCIONAL) / REGIÃO DE VOSS
Café da manhã. Visita guiada desta bela cidade conhe-
cida por suas casas de madeira. Passearemos pelo centro 
comercial, o centro histórico e a península de Nordnes. 
Ênfase especial em Bryggen, casas de madeira de 1702, 
incluídas na lista da UNESCO como Patrimônio da Huma-
nidade. Terminaremos a visita com a subida ao Monte 
Floyen, onde chegaremos a mesma altura da Torre Eiffel 

Dia 1º (Sábado): COPENHAGUE
Chegada, traslado ao hotel e acomodação. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+).

Dia 2º (Domingo): COPENHAGUE
Café da manhã. Pela manhã conheceremos a charmosa 
cidade de Copenhague com uma completa visita guiada. 
Descobriremos o elegante bairro de Frederiksstaden, que 
abriga o Palácio de Amalienbor e a famosa Igreja de Már-
more. Passearemos pelo animado bairro de Nyhavn, com 
seu célebre canal e suas casas históricas do século XVII. 
As coloridas ruas da cidade nos conduzem até a célebre 
estátua da Sereia de Copenhague, símbolo da Dinamarca. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre para se-
guir desfrutando do animado ambiente da capital dinamar-
quesa. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Dia 3º (Segunda): COPENHAGUE / ODENSE /
AARHUS / A ALBORG
Café da manhã. Pela manhã saíremos até a vizinha ilha 
de Fionia cruzando a espetacular Ponte do Oriente, a 
terceira maior ponte colgante do mundo, até chegar a 
cidade de Odense. Passearemos por suas ruas para des-
cobrir a catedral de São Canuto, obra-prima gótica dina-
marquesa e nossos passos nos levará até a casa natal de 
Hans Christian Andersen, autor de algumas das novelas 
infantis mais importantes de todos os tempos. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Seguiremos nossa rota até 
chegar a Península da Jutlândia para visitar sua capital, 
Aarhus. A segunda cidade mais importante do país, com 
a sua dinâmica porta e orgulho do seu passado viking 
e neste ano abrigará a Capital Cultural Européia. Sua 
tradição musical é respirada em cada canto, design di-
namarquês e inovação. O edifício do Teatro Municipal 
tornou-se símbolo da cidade com sua imponente fachada 

Corona Nórdica e Fiordes 
e Extensão a Rússia

em um funicular da Escandinávia. Em seguida seguiremos 
rota para o belo vale do Flam. Almoço. Opcionalmente 
poderemos tomar um trem de Flam, um passeio de 20Km 
que vai desde Flam à Myrdal onde poderemos contemplar 
algumas das paisagens mais espetaculares da Noruega 
graças ao seu complexo ferroviário. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Continuação até a Região de Voss, um 
estreito vale cheio de lagos e montanhas. Jantar e aco-
modação no hotel.

Dia 7º (Sexta): REGIÃO DE VOSS / 
FIORDE DOS SONHOS / PARQUE NACIONAL 
DE JOSTEDALSBREEN / GLACIAR 
NIGARDSBREEN / LOM
Café da manhã. Pela manhã chegaremos até Gudvangen 
para tomar o barco e realizar uma charmosa travessia pelo 
fiorde mais importante do mundo, o Sognefjord (Fiorde dos 
Sonhos), o mais largo, alto e profundo. Atravessando o 
fiorde chegaremos até Kaupanger para seguir pela rodo-
via até o Parque Nacional de Jostedalsbrren, que abriga 
o glacial Jostedal, o maior da Europa. Depois do almoço, 
visitaremos um dos braços mais charmosos e cativantes, 
o Nigardsbreen, uma das obrigatórias visitas do país es-
candinavo. A espetacular rodovia entre gigantes de gelo 
nos levará ao município de Lom, célebre por abrigar uma 
das igrejas medievais de madeira mais antigas e melhor 
conservada do mundo. Chegada ao hotel, jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 8º (Sábado): LOM / LILLEHAMMER / OSLO
Café da manhã e saída até Lillegammer onde teremos 
tempo livre para conhecer a cidade que abrigou os jogos 
Olímpicos de inverno de 1994, faremos uma parada junto 
aos trampolins de salto de esquí, para desde lá admirarmos 
as melhores vistas da cidade. Chegada à Oslo e almoço. 
Dedicaremos a tarde para conhecer a capital norueguesa 
com uma completa visita guiada: a Prefeitura, o famoso 
Parque Frogner com as esculturas de Vigeland, o castelo 
de Akershus, a cosmopolita rua Karl-Johas. Poderemos vi-
sitar de forma opcional o célebre museu viking da cidade. 
Acomodação no hotel. (Visita e jantar incluídos no Pacote 
Plus P+).

BBEBEEBEEEEEEEB RRGRRRRGGGGGGGGRGRGRRRGRGGGGGGGENEENENENNEENNNENEEENNEEN
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SUÉCIA
NORUEGA

DINAMARCA
Copenhague

Aarhus

Oslo

Lom

Bergen

Voss

Estocolmo

Stavanger 

1

11

1

1

2

1

2

São Petersburgo

RÚSSIA

4

Moscou
4

O TOUR INCLUI

O TOUR NÃO INCLUI

• Traslados aeroporto/hotela/aeroporto. 
• Transporte em ônibus com ar condicionado segundo o itinerário. 
• Acomodação nos hotéis, categoria TS / Primeira em 
apartamentos duplos com chuveiro ou ducha.
• Regime de alimentação, 10 cafés da manhã buffet, 2 jantares e 
3 almoços (sem bebidas).
• Guia acompanhante falando espanhol durante o itinerário da 
Escandinávia e guias locais falando espanhol na Rússia.  
• Visitas panorâmicas com guia local de Copenhague, Oslo, 
Bergen e Estocolmo falando espanhol.
• Bilhetes de barcos incluídos no programa.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

• Entrada aos museus ou monumentos, bebidas e gorjetas.

SI

NO

11 e 19 DIAS
desde 2.250€

Dia 9º (Domingo): OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO
Café da manhã. Saída pela rodovia até o país vizinho, 
Suécia. Faremos uma parada para o almoço na cidade 
Karlstad. (Almoço incluído no Pacote Plus P+) Na conti-
nuação chegaremos a charmosa capital sueca, Estocolmo. 
Dedicaremos a tarde para conhecer a cidade com uma visita 
guiada. Descobriremos a cidade velha, Gamla Stan situada 
principalmente sobre a ilha de Stadsholmen, constituída por 
ruas estreitas e numerosos lugares de interesses como, o 
Palácio Real e o Museu Nobel. Djurgarden, outras das ilhas 
de Estocolmo reune as principais atrações turísticas da ci-
dade. Aqui encontra-se o Museu Vasa, Skansen, o Museu 
Nórdico, o parque de atrações Gröna Lund e o grande par-
que de Estocolmo. Acomodação no hotel. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+).

Dia 10º (Segunda): ESTOCOLMO
Café da manhã. Dia livre em Estocolmo para desfrutar 
desta vibrante cidade. De forma opcional poderemos rea-
lizar uma visita guiada ao célebre Museu Vasa, que abriga 
o úncio navio do século XVII que se mantém intacto até os 
dias de hoje. O edifício da Prefeitura, obra-prima da arqui-
tetura civil sueca ou desfrutar de um passeio de barco pelos 
canais da cidade. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Terça): ESTOCOLMO
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto 
de Estocolmo.

EXTENSÃO RÚSSIA

Dia 11º (Terça): ESTOCOLMO / MOSCOU
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao aeroporto 
de Estocolmo para sair em voo à Moscou (voo incluído). 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 12º (Quarta): MOSCOU 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta cidade. Aco-
modação no hotel.

Dia 13º (Quinta): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou. Almoço. 
Tarde livre. (Visita ao metrô de Moscou e jantar incluídos 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 14º (Sexta): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+), (Almoço e jantar in-
cluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre ou visita opcional 
a Galeria Tretiakov. (Visita incluída no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel. 

Dia 15º (Sábado): MOSCOU / SÃO PETERS-
BURGO 
Café da manhã. Excursão opcional à Serguiev Posad e 
visita do Monastério. (Excursão incluída no Pacote Plus 
P+) (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Visita opcional 
ao Mercado de Izmailovo.  (Visita incluída no Pacote Plus 
P+).Pela tarde traslado a estação ferroviária para tomar o 
trem rápido à São Petersburgo (classe turista) com chegada 
à São Petersburgo a noite. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel. (Jantar frio tipo picnic incluído no 
Pacote Plus P+).
 
Dia 16º (Domingo): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. Almoço e 
tarde livre. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel.

Dia 17º (Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu do 
Hermitage. (Visita incluída no Pacote Plus P+). (Almoço e 
jantar incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 18º (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional à Pavlovsk e ao 
Parque de Catalina em Pushkin. (Visitas incluídas no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre. (Almoço e jantar incluídos no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 19 (Quarta): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Na hora prevista traslado de 
saída ao aeroporto.

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

NOTA: Para o programa detalhado da extensão Rússia, 
pedimos que dêem uma lida nas páginas 210/211 itinerário 
“Rússia 2: Moscou / São Petersburgo”.

FIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFFIIOROROROORORORORORROROROROROORDEDEDDEDEDEDEEEDEESSSSSSSSSS

Hotéis Previstos
ou similares

Cidades Categoria Única

Copenhague
Aarhus
Aalborg
Stavanger
Bergen

Região de Voss
Região de Lom

Oslo
Estocolmo
Moscou

S. Petersburgo

Scandic Hvidovre/ Scandic Sydhavnen
Best Western The Mayor/ Conwell Aarhus
Scandic Aalborg
Scandic Forum
Scandic Bergen City / Scandic Neptun / Scan-
dic Bergen Airport
Myrkdalen Hotel/ Hotel Park Voss
Hotel Rondablikk/ Vaga Hotel/ Peter Gynt 
Hotel
Scandic Solli/ Scandic Vulkan
Scandic Malmen
Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel 
/ Borodino
Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky 
/ Radisson

Tour 11 Dias: Copenhague / Estopcolmo

EXTENSÃO A Rússia de 9 Dias

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Saídas 2017 Categoria Única

Todas as Saídas
Sup. Apartamento Individual

2.250
1.050

Saídas 2017 Categoria Única

Saídas desde Copenhague de 03/JUN e 17/JUN
Sup. Apartamento Individual

Resto das Saídas
Sup. Apartamento Individual

2.150
995

1.575
600

€

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, mantendo-se 
íntegro o programa. 
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou 
restaurantes (bebidas não incluídas). 
• Por razões operativas dos serviços ferry, alguns dos trajetos podem 
ser alterados.

11 DIAS COPENHAGUE / ESTOCOLMO: 640€   
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

9 DIAS EXTENSÃO RÚSSIA ESTOCOLMO / MOSCOU: 525€  
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 2 jantares e 1 almoço em 
Copenhague
• 1 almoço em Odense
• 1 jantar em Aarhus
• 1 almoço em HIrtshals
• 1 jantar em Stavanger
• 1 jantar em Bergen
• 1 jantar em Oslo

• 1 almoço em Karlstad
• 1 jantar em Estocolmo

EXTRAS
• Excursão Preikestolen 
• Excursão Trem de Flam
• Visita ao Museu Viking de Oslo

REFEIÇÕES
• 2 almoços em Moscou
• 2 jantares em Moscou
• 2 almoços em S.Petersburgo
• 4 jantares em São Petersburgo
  (1 jantar frio tipo picnic)

EXTRAS
• Visita ao metrô de Moscou

• Visita ao Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo
• Visita ao Museu de Hermitage
• Excursão ao Palácio de Pavlovsk 
e Parque
• Excursão ao Parque de Catalina 
em Pushkin
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2017
Junho
Julho
Agosto

04, 18
02, 16, 30
13, 27

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

13, 27  
11, 25 
08, 22 
05

Saídas 2017
PRÉ-EXTENSÃO
A VILNIUS: DOMINGOS

A ESTOCOLMO: TERÇA

VISITANDO: VILNIUS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA / SIGULDA / PARNU / TALLINN / HELSINQUE / ESTOCOLMO / KARLSTAD / OSLO / LILLEHAMER / LOM / PARQUE NA-
CIONAL DE JOSTEDALSBREEN / GLACIAR NIGARDSBREEN / FIORDE DOS SONHOS / REGIÃO DE VOSS / TREM DE FLAM (OPCIONAL) / BERGEN / PREIKESTOLEN / STAVANGER 
/ TRAVESSIA EM BARCO KRISTIANSAND / HIRTSHALS / AALBORG / AARHUS / COPENHAGUE.

Dia 4º (Quarta): RIGA
Café da manhã. Visita da cidade. (Almoço, jantar e visitas 
opcionais à Art Nouveau e Jurmala incluídos no Pacote 
Plus P+). Visita opcional ao bairro de Art Nouveau e Jur-
mala. Chegada e acomodação no hotel.

Dia 5º (Quinta): RIGA / SIGULDA / PARNU / 
TALLINN (320Km)
Café da manhã. Saída ao Parque Nacional do vale do 
Gauja. Visita panorâmica de Sigulda. Almoço. Saída até 
Parnu e visita panorâmica. Saída até Tallinn. Acomodação 
no hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Dia 6º (Sexta): TALLINN
Café da manhã. Visita panorâmica de Tallinn. Tarde 
livre e acomodação no hotel. (Almoço, jantar e visita 
ao museu Rocca ao Mate incluídos no Pacote Plus P+). 
Visita opcional do museu Etnográfico ao ar livre “Rocca-
ao-Mare”. 

Dia 7º (Sábado): TALLINN
Café da manhã. Dia livre. (Almoço e jantar incluídos no 
Pacote Plus P+).

Dia 8º (Domingo): TALLINN / HELSINQUE
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e saída em ferry 
rápido até Helsinque. Chegada e traslado ao hotel. Saída 
para a visita panorâmica da cidade a pé. Começaremos 
nosso passeio no Velho Porto. Aqui situa-se a Praça do 
Mercado. Continuaremos pela elegante Bulevar Esplanadi, 
com seus restaurantes, boutiques e cafés. Atravessaremos a 
rua Alexander, a mais animada da cidade, para chegarmos 
a Praça da Estação. Aqui encontra-se também o Ateneo e o 
Teatro Nacional da Finlândia. Atravessaremos as ruas anti-
gas da cidade, passando em frente ao edifício Art Nouveau 
da Bolsa, para chegar a Praça do Senado, a Biblioteca Na-
cional e o edifício principal da Universidade de Helsinque. 
Continuaremos até o Porto Norte e o bairro de Katanajokka 
onde situa-se a catedral ortodoxa de Assunção (Uspenski). 
Aqui poderemos admirar magníficas vistas da cidade, seu 
porto e o Golfo da Finlândia. Acomodação no hotel Aalborg 
ou Aarhus.

Dia 9º (Segunda): HELSINQUE / ESTOCOLMO
Café da manhã. Manhã livre e pela tarde traslado ao porto 
para sair em ferry noturno de Tallink Silja com saída às 
17h00 e chega no dia seguinte à Estocolmo às 9h30. Aco-
modação em cabines duplas exteriores com café da manhã 
à bordo antes de chegar à Estocolmo.

NOTA: Para o programa detalhado da Pré-Extensão Paí-
ses Bálticos, pedimos que dêem uma lida nas páginas 
206 itinerário “Países Bálticos e Rússia” (desde o dia 01 
ao 08 do tour).

PRÉ-EXTENSÃO 
PAÍSES BÁLTICOS E HELSINQUE

Dia 1º (Domingo): VILNIUS
Chegada à Vilnius. Traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel.

Dia 2º (Segunda): VILNIUS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. (Almoço, 
jantar e visita à Trakai incluídos no Pacote Plus P+). 
Saída em excursão opcional à Trakai, situada a poucos qui-
lômetros de Vilnius, declarado parque nacional e sede do 
Grande Ducado da Lituânia.

Dia 3º (Terça): VILNIUS / KAUNAS / SIAULIAI 
/ RUNDALE / RIGA (370Km)
Café da manhã. Saída até Kaunas e visita panorâmica. 
Almoço. Visita da “Colina das Cruzes” em Siauliai. Saída 
até Rundale. Visita do Palácio de Rundale. Acomodação no 
hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Capitais Escandinavas e Fiordes 
com Pré-Extensão Países Bálticos

ITINERÁRIO

Dia 1º (Terça): ESTOCOLMO
Chegada, traslado ao hotel e acomodação. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+).

Dia 2º (Quarta): ESTOCOLMO
Café da manhã. Dedicaremos a manhã para conhecer a ci-
dade com uma visita guiada. Descobriremos a cidade velha, 
Gamla Stan, situada sobre a ilha de Stadsholmen, constituída 
por ruas estreitas e numerosos lugares de interesses, como 
o Palácio Real e o Museu Nobel. Djurgarden, a outra das 
ilhas de Estocolmo, reune as principais atrações turísticas da 
cidade. Aqui encontra-se o Museu Vasa, Skansen, o Museu 
Nórdico, o parque de atrações Grona Lund e o grande parque 
de Estocolmo. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde 
livre para poder realizar por sua conta um passeio de barco 
pelos canais ou de forma opcional poderemos realizar uma vi-
sita guiada ao célebre Museu Vasa, que abriga o único navio 
do século XVII que encontra-se intacto até os dias de hoje.
Acomodação no hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+)

Dia 3º (Quinta): ESTOCOLMO / KARLSTAD /  OSLO
Café da manhã e saída pela rodovia até o país vizinho, 
Noruega. Faremos uma parada na cidade de Karlstad para 
o almoço. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Na con-
tinuação chegaremos a vibrante capital da noruega, Oslo. 
Dedicaremos a tarde para conhecer a cidade com uma com-
pleta visita guiada: a Prefeitura, o famoso Parque Frogner 
com as esculturas de Vigeland, o Castelo de Akershus e a 
cosmopolita rua Karl-Johas. Acomodação no hotel. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+).

Dia 4º (Sexta): OSLO / LILLEHAMER / LOM
Café da manhã e manhã livre em Oslo para desfrutar de 
seu animado ambiente. Poderemos visitar de forma opcio-
nal o célebre Museu Viking da cidade. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Almoço e saída até Lilleehammer onde 
teremos tempo livre para conhecer a cidade que abrigou os 
jogos Olímpicos de 1994, faremos uma parada junto aos 
trampolins de salto de esquí, para desde lá admirarmos 
as melhores vistas da cidade. Chegada à Lom, célebre por 
abrigar uma das igrejas medievais de madeira mais antiga 
e melhor conservada de todo o mundo. Chegada ao hotel,  
jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Sábado): LOM / PARQUE NACIONAL DE 
JOSTEDALSBREEN / GLACIAR NIGARDSBREEN / 
FIORDE DOS SONHOS / REGIÃO DE VOSS
Café da manhã. A espetacular rodovia entre os gigantes de 
gelo nos levará até o Parque Nacional Jostedalsbreen, que 
abriga o glacial Jostedal, o maior da Europa. Visitaremos 
um dos braços mais charmosos e cativantes, o Nigards-
breen, uma das visitas obrigatórias do país escandinavo. 
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SUÉCIA
NORUEGA

DINAMARCA
Copenhague

Aarhus

Oslo

Lom

Bergen

Voss

Estocolmo

Stavanger 

1

11

1

1

2

1

2 2
LITUÂNIA

Vilnius

LETÔNIARiga 2

3 ESTÔNIA

FINLÂNDIA

Tallinn
1
Helsinque

O TOUR INCLUI

O TOUR NÃO INCLUI

• Traslados aeroporto/hotela/aeroporto. 
• Transporte em ônibus com ar condicionado segundo o itinerário. 
• Acomodação nos hotéis, categoria TS / Primeira em 
apartamentos duplos com chuveiro ou ducha.
• Regime de alimentação, 10 cafés da manhã buffet, 2 jantares e 
3 almoços (sem bebidas).
• Guia acompanhante falando espanhol durante o itinerário. 
• Visitas panorâmicas com guia local de Copenhague, Oslo, 
Bergen e Estocolmo falando espanhol.
• Bilhetes de barcos incluídos no programa.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

• Entrada aos museus ou monumentos, bebidas e gorjetas. 

SI

NO

11 e 20 DIAS

Almoço e continuação até Kaupanger para tomar o barco 
e realizar uma charmosa travessia pelo fiorde mais impor-
tante do mundo, o Sognefjord (Fiorde dos Sonhos), o mais 
largo, alto e profundo. Atravessando o fiorde chegaremos 
até a localidade de Gudvangen para seguir pela rodovia 
até a Região de Voss, um estreito vale repleto de lagos e 
montanhas. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º (Domingo): REGIÃO DE VOSS / 
TREM DE FLAM (OPCIONAL) / BERGEN
Café da manhã. Pela manhã de forma opcional poderemos 
tomar o trem de Flam, um passeio de 20Km que vai desde 
Flam à Myrdal e onde podemos contemplar algumas das 
paisagens mais espetaculares da Noruega, graças ao seu 
complexo ferroviário. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Na continuação começaremos nossa rota até uma das cida-
des mais charmosas da Noruega, Bergen. Almoço e visita 
guiada desta bela cidade conhecida por suas casas de ma-
deira. Passaremos pelo centro comercial, o centro histórico 
e a península de Nordnes. Daremos especial ênfase em 
Bryggen, casas de madeira de 1702 incluídas na lista da 
UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Vamos terminar 
a visita com uma subida ao Monte Floyen, onde chegare-
mos a mesma altura da Torre Eiffel no único funicular da 
Escandinávia. Chegada ao hotel e acomodação no hotel. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Dia 7º (Segunda): BERGEN / PREIKESTOLEN / 
STAVANGER
Café da manhã. Hoje realizaremos uma excursão ao Púl-
pito (Preikestolen), uma impressionante formação rochosa 
onde teremos as melhores vistas sobre o Fiorde de Lyse, um 
dos postais mais conhecidos da Noruega. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Depois da excursão, saída pela costa 
ocidental do país até a cidade de Stavanger, importante 
centro industrial e portuário da Noruega. Acomodação no 
hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+)

Dia 8º (Terça): STAVANGER / TRAVESSIA 
EM BARCO KRISTIANSAND / HIRTSHALS / 
AALBORG OU AARHUS
Café da manhã. Começaremos nossa rota bordeando o 
extremo sul do país até chegar a localidade de Kristiansand 
para tomar o barco que nos levará até a vizinha Dinamarca. 
A travessia termina em Hirtshals, onde poderemos almoçar. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+) e seguir nossa rota 
até o sul do país para chegar a cidade de Aalborg, importan-
tíssimo centro comercial e industrial desde a Idade Média. 
Os ricos comerciantes da época construíram suas coloridas 
mansões no centro da cidade e se mantém conservadas até 
os dias de hoje. Depois do passeio por uma das cidades com 
a maior qualidade de vida do mundo, chegaremos a cidade 
de Aarhus, capital de Jutlandia. Acomodação no hotel em 
Aalborg ou Aarhus. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Dia 9º (Quarta): AALBORG OU AARHUS / 
ODENSE / COPENHAGUE
Café da manhã. Aarhus, a segunda cidade mais importante 
do país com seu dinâmico porto, orgulha-se do seu passado 
viking e este ano abrigará a Capital Cultural Européia. Sua 
tradição musical se respira a cada esquina, seu design dina-
marquês e inovação. O edifício do Teatro Municipal tornou-se 
o símbolo da cidade com sua imponente fachada de estilo 
Art Nouveau. Na continuação saíremos até a vizinha Ilha de 
Fionia, até chegar a cidade de Odense. Depois do almoço 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+) passearemos por suas 
ruas para descobrir a Catedral de São Canuto, obra-prima 
gótica dinamarquesa nos levarão até a casa natal de Hans 
Christian Andersen, autor de algumas das novelas infantis 
mais importantes de todos os tempos. Cruzando a espeta-
cular Ponto do Oriente, a terceira maior ponte colgante do 
mundo, chegaremos a capital da Dinamarca, Copenhague. 
Acomodação no hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+)

Dia 10º (Quinta): COPENHAGUE
Café da manhã.  Pela manhã conheceremos a famosa cidade 
de Copenhague com uma completa visita guiada. Descobri-
remos o elegante bairro de Frederiksstaden, que abriga o 
Palácio de Amalienborg e a famosa igreja de Mármore. Pas-
searemos pelo animado bairro de Nyhavn, com seu célebre 
canal e suas casas históricas do século XVII. As coloridas ruas 
da cidade nos conduzem até a célebre estátua da Sereia de 
Copenhague, símbolo da Dinamarca. (Almoço incluído no Pa-
cote Plus P+). Tarde livre para seguir desfrutando do animado 
ambiente desta capital dinamarquesa. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Sexta) COPENHAGUE
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto 
de Copenhague.

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.
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Hotéis Previstos
ou similares

Cidades Categoria Única

Vilnius
Riga
Tallinn
Helsinque
Estocolmo
Oslo
Região de Lom

Região de Voss
Bergen

Stavanger
Aalborg
Aarhus
Copenhague

Novotel / Crowne Plaza / Best Western
Islande / Radisson Blu / Maritim Park
Radisson Blu / Meriton Grand & Spa / Ulemiste
Scandic Grand Marina
Scandic Malmen
Scandic Solli/ Scandic Vulkan
Hotel Rondablikk/ Vaga Hotel/ Peter Gynt 
Hotel
Myrkdalen Hotel/ Hotel Park Voss
Scandic Bergen City/ Scandic Neptun/ Scandic 
Bergen Airport
Scandic Forum
Scandic Aalborg
Best Western The Mayor/ Conwell Aarhus
Scandic Hvidovre/ Scandic Sydhavnen

Tour 11 Dias: Estocolmo / Copenhage

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Saídas 2017 Categoria Única

Todas as Saídas
Sup. Apartamento Individual

2.250
1.050

€

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

11 DIAS ESTOCOLMO / COPENHAGUE: 680€  
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 1 jantar e 1 almoço em Estocolmo.
• 1 almoço em Karlstad
• 1 jantar em Oslo
• 1 jantar em Bergen
• 1 jantar em Stavanger
• 1 almoço em HIrtshals
• 1 almoço em Odense
• 1 almoço e 1 jantar em 
Copenhague

• 1 jantar e 1 almoço em Estocolmo

EXTRAS
• Visita ao Museu Viking de Oslo
• Excursão Trem de Flam 
• Excursão ao Preikestolen

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderão ser variadas no destino, mantendo-se 
íntegro o programa. 
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou 
restaurantes (bebidas não incluídas). 
• Por razões operativas dos serviços ferry, alguns dos trajetos 
podem ser alterados.

PRÉ-EXTENSÃO PAÍSES BÁLTICOS de 9 Dias

Saídas 2017 Categoria Única

Todas as Saídas
Sup. Apartamento Individual

1.675
800

9 DIAS PRÉ-EXTENSÃO VILNIUS / ESTOCOLMO: 350€  
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

REFEIÇÕES
• 1 almoço em Vilnius
• 1 jantar em Vilnius
• 1 almoço em Riga
• 2 jantares em Riga
• 2 almoços em Tallinn
• 3 jantares em Tallinn

EXTRAS
• Visita à Trakai com entrada 
ao castelo
• Visita bairro Art Nouveau e 
Jurmala em Riga
• Visita ao museu Rocca ao Mare 
com entradas desde Tallinn

desde 2.250€
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2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12

Saídas 2017
A COPENHAGUE: TERÇA

VISITANDO: COPENHAGUE / OSLO / BERGEN / FIORDES / BALESTRAND / HAMAR / ESTOCOLMO / TALLINN / HELSINQUE / SÃO PETERSBURGO / MOSCOU.

Balestrand, a aldeia mais encantadora da zona dos fiordes 
com seu famoso Hotel Kvikne’s, histórico e romântico, situ-
ado as margens do fiorde. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 8º (Terça):  BALESTRAND / HAMAR
Café da manhã. Grande parte do encanto tem as aldeias e 
cascatas que iremos ver ao longo do dia até chegar a Hamar. 
No caminho voltaremos a cruzar outra rama do Sognefjord 
e uma curta travessia em ferry. Do outro lado, continuare-
mos efetuando uma parada para contemplar a bela igreja 
de madeira, Borgund Stavkirke, máximo exponente da arte 
noruega em madeira. As árvores para sua construção foram 
cortadas no final do século XII e desde aquela época formam 
parte da fantástica paisagem, sendo hoje em dia uma das 
igrejas de madeira mais fotografadas e visitadas da Noruega. 
Continuaremos pelas montanhas de Filefjell. Antes de chegar 
ao destino bordearemos o maior lago da Noruega, o Mjosa. 
Em suas margens está situada a cidade de Hamar, lugar en-
cantador onde ficaremos alojados nesta noite.

Dia 9º (Quarta): HAMAR / ESTOCOLMO
Café da manhã. Saída até a fronteira sueca para chegar a 
cidade de Karlstad. Continuação pela região dos lagos para 
chegar a Estocolmo. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Quinta):  ESTOCOLMO
Café da manhã. Pela manhã visita guiada de Estocolmo. 
Visitamos o centro antigo, Gamla Stan, com suas pequenas 
praças, ruas e edifícios de cores alegres. Contemplaremos o 
exterior do Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa 
dos Nobres. Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Sexta): ESTOCOLMO / TALLINN
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde traslado até o porto 
para embarcar no cruzeiro TALLINK Silja Line com destino a 
Tallinn. Durante a atravessia poderemos desfrutar do arqui-
pélago sueco que conta com mais de 24.000 ilhas. Jantar 
a bordo com bebidas incluídas e Acomodação no hotel em 
camarotes exteriores.

Para os passageiros com a opção de 11 dias termi-
nando em Estocolmo: Café da manhã e fim dos serviços. 
(Não inclui traslado de saída).

Dia 12º (Sábado): TALLINN
Café da manhã a bordo. Chegada a Tallinn e visita da capi-
tal da Esonia com sua encantadora Cidade Medieval onde 
sobre sai o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander 
Nevsky, a igreja Catedral, a Praça do Mirador e a Praça da 
Prefeitura. Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Domingo): TALLINN / S. PETERSBURGO
Café da manhã. Saída até São Petersburgo. Chegada a São 
Petersburgo. Acomodação no hotel no hotel. *O traslado a 
São Petersburgo poderá ser operado em função do número de 
participantes, ou em ônibus privado (à partir de 15 pas) ou em 
ônibus de transporte público “Lux”. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica para tomar contato com 
a cidade, seu centro histórico e seus principais monumentos. 
São Petersburgo, declarada Patrimônio da Humanidade pela 

Dia 1º (Terça): COPENHAGUE
Encontro com guia acompanhante no hotel. Acomodação 
no hotel. (Não inclui traslado de chegada).

Dia 2º (Quarta):  COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica de Copenhague. Po-
deremos contemplar a fonte de Gefion, a Residência Real 
de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com seus 
numerosos restaurantes, cafés e os barcos de madeira, o 
Palácio de Christiansborg e a famosa Sirenita. Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 3º (Quinta): COPENHAGUE / DFDS 
SEAWAYS / OSLO
Café da manhã. Dia livre para realizar compras ou uma visita 
opcional. Na hora indicada traslado até o porto para embarcar 
no cruzeiro DFDS Scandinavian Seaways com destino a Oslo. 
Durante a atravessia poderemos desfrutar de baile e música. 
Jantar a bordo e acomodação no hotel em cabines exteriores.

Dia 4º (Sexta): OSLO
Café da manhã a bordo desfrutando das vistas panorâmicas 
do Fiorde de Oslo. Chegada a Oslo. A visita da cidade nos 
leva a conhecer o Parque de Frogner com as controvertidas 
esculturas do famoso artista Gustav Vigeland, o Palácio 
Real, a fortaleza medieval de Akershus e o exterior da Pre-
feitura de Oslo. Tarde livre. Acomodação no hotel.
 
Dia 5º (Sábado): OSLO / BERGEN
Café da manhã. Saída atravessando a região dos fiordes 
por Honefoss e passando por Gol e Geilo, famosas estações 
de esquí. Continuando por Hardanger com vistas impressio-
nantes. Em Voringsfoss faremos uma parada para ver a cas-
cata mais famosa da Noruega. Continuação a Eidfjord, com 
suas motanhas e túneis com estradas espiral. Prosseguimos 
nossa rota pelo fiorde de Hardanger.  Parada nas cascatas 
de Steindalsfossen. Acomodação no hotel. 

Dia 6º (Domingo): BERGEN
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica de Bergen. 
Visitaremos os pontos de maior interesse, entre eles, o Mer-
cado de Pescado e Bryggen, bairro dos antigos comercian-
tes da Liga Hanseática. Tarde livre. Acomodação no hotel.
 
Dia 7º (Segunda): BERGEN / BALESTRAND
Café da manhã. Saída até Balestrand. No caminho atra-
vessaremos Voss, uma aldeia clássica para os amantes da 
natureza,  dos esportes de verão e inverno. Deixaremos 
para trás Hordaland e entraremos em Sogn og Fjordane, 
onde encontra-se mais largo e profundo fiorde da Noruega, 
o Sognefjord ou Fiorde dos Sonhos. Navegaremos por este 
fiorde desde Flaam até Gudvangen. Continuação a Vagns-
nes via Hopperstand Stavkirke para embarcar no ferry até 

Escandinávia Espetacular “Extensão Helsinque e Rússia”

UNESCO, é chamada de “Veneza do Norte”devido aos inume-
ráveis canais, ilhas e pontes. Poderemos apreciar a Perspectiva 
Nevsky, com seus prestigiosos edifícios: Palácio Anichkov, 
Palácio Belozersk, Catedral de Nossa Senhora de Kazán, 
Eliseev... atravessaremos a Fontanka, rio que cruza o centro 
urbano de São Petersburgo, assim como o rio Moika e o canal 
Griboyedov. Sobre este último encontra-se a celebre igreja de 
São Salvador sobre o Sangue Derramado, de inconfundível 
estilo russo, com suas cúpulas coloridas e douradas em forma 
de bulbo. O antigo Palácio de Inverno, imponente residência 
dos Czares, transformado no Museu de Hermitage. Veremos 
a estátua de Pedro o Grande frente ao edifício do Senado e a 
catedral de San Isaac. Breve passeio pelo bairro de Dostoievski 
e visitas da igreja de São Vladmir e o Mercado Kuznechny. 
Continuaremos com a visita da Fortaleza de Pedro e Paulo. 
Situada em uma pequena ilha frente ao Palácio de Inverno e vi-
sita exterior da cabana de Pedro o Grande. Almoço. Tarde livre. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 15º (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu do 
Hermitage.. Situado en el antiguo Palacio de Invierno, es 
el más grande museo de Rússia, así como uno de los más 
importantes del mundo, contando con más de tres millones 
de obras de arte. Debe su renombre internacional en espe-
cial a sus colecciones de pintura de las escuelas Itáliana, 
flamenca, francesa y española con obras de Leonardo da 
Vinci, Rafael y Rembrandt, así como de Gauguin, Matisse, 
Van Gogh,y Picasso. (Visita incluída no Pacote Plus P+)  
(Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 16º (Quarta): SÃO PETERSBURGO / 
MOSCOU
Café da manhã e dia livre. Visita opcional a Pavlovsk in-
cluindo entrada/visita do palácio com sua grande coleção 
de porcelanas e pinturas expostas em seus armoniosos e 
ricos salões e o parque de 600 hectares. Na sequência, vi-
sitaremos o Parque de Catarina em Pushkin onde teremos 
oportunidade de admirar seus lindos jardins e o exterior do 
palácio.  (Visitas e almoço incluídas no Pacote Plus P+). 
No final da tarde, traslado para a estação ferroviária para 
embarque no trem rápido (*) com destino à Moscou (classe 
turista), onde chegaremos no início da noite. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação. (Lanche estilo “pic-nic 
frio” incluído no Pacote Plus P+). Caso  por algum motivo 
alheio à nossa vontade não seja possível reservar o trem 
de alta velocidade, este trecho será feito em avião de linha 
regular (franquia de ... Kilos de bagagem)

* Em caso de impossibilidade de reservar o trem de 
alta velocidade, o transporte entre São Petersburgo 
e Moscou será realizado em avião de linha regular.

Dia 17º (Quinta): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou através de 
amplas avenidas como a célebre Tverskaya, chegaremos a 
Praça Vermelha, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, chamada assim pelas cores dos ladrilhos dos edi-
fícios que as rodeiam: o Museu de História, as muralhas de 
Kremlin e a catedral de São Basílio. Muito próximo encon-
tra-se o célebre teatro Bolshoi, a Catedral de São Salvador, 
o imponente edifício da Lubianka, sede da antiga KGB, e as 
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O TOUR INCLUI

• Acomodação no hotel mencionado com café da manhã buffet.
• Traslado de saída do hotel ao aeroporto em Moscou no Dia 20º 
do tour (traslado em outro dia diferente ao tour tem suplemento).
• 01 noite à bordo DFDS Seaways em cabines externas com café 
da manhã buffet.
• 01 noite à bordo do cruzeiro Tallink Slija Line em cabines exter-
nas com café da manhã buffet.
• 03 jantares incluídos (sem bebidas), um a bordo do barco DFDS, 
1 no hotel de Balanstrand e outro no cruzeiro Tallink Slija Line 
(tour de 15 e 20 dias).
• 02 jantares incluídos (sem bebidas), uma em barco DFDS, 1 no 
hotel de Balanstrand (tour de 11 dias).
• 02 almoços em restaurante (sem bebidas) indicados no passeio 
na Rússia (tour de 20 dias).
• Guia acompanhante falando espanhol durante o itinerário de 
Escandinávia.
• Visitas panorâmicas das capitais com guias locais falando espanhol.
• Viagem em trem de alta velocidade Sapsan desde São Peters-
burgo à Moscou em classe turista. Em algumas saídas este trajeto 
poderá ser realizado em avião (tour de 20 dias).
• Maleteiros nos hotéis e portos (com exceção da chegada à 
Copenhague e a saída em Estocolmo e Helsinque). Máximo 
de 01 mala por pessoa de 20Kg. (Na Rússia não está incluído 
maleteiros).
• Seguro de assistência MAPAPLUS.
• Não inclui traslados do aeroporto, de chegada em Copenhague 
nem da saída em Estocolmo e Helsinki.

SI

11, 15 e 20 DIAS
desde 2.495€

pequenas igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. Percorrere-
mos as avenidas que cercam o rio Moskova, com vistas do 
Parlamento, a Duma ou “Casa Branca”, o estádio olímpico, 
a “colina de los gorriones”. Contemplaremos os exteriores 
do célebre convento de Novodévitchi e seu lago que inspi-
raram a Tchaikovski no “Lago dos Cisnes” e pararemos no 
Parque da Vitória, construído antes da II Guerra Mundial. 
Continuaremos até a rua Arbat, lugar do encontro preferido 
dos moscovitas, animada via no coração do centro antigo. 
Pequena degustação de vodka. Conheceremos as principais 
destilarias deste álcool de 40 graus (em sua versão comer-
cial) que faziam parte das porções de combate dos solda-
dos soviéticos da II Guerra Mundial. Visita do Convento de 
Novodévitchi, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, é um dos mais belos da Rússia. Almoço. Tarde 
livre. Visita opcional ao metrô de Moscou. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Considerado o “Palácio del Pueblo”. 
Em sua decoração participaram os mais importantes artis-
tas da época e hoje é o principal meio de transporte da 
cidade com 200Km de linhas e 145 estações. Visitaremos as 
mais importantes construções com variedades de mármore, 
granito, onice decoradas com pinturas majólica, vidreiras, 
murais, mosáicos e inclusive grupos escultóricos. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 18º (Sexta): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin. (Visita 
incluída no Pacote Plus P+). A palavra “Kreml”significa for-
taleza em russo. Construído no século XII, sua forma atual 
foi concluída no século XV, é um magnífico reflexo das dife-
rentes etapas da arte russa. Na atualidade abrigam todos os 
principais órgãos do governo político e religioso. Visitaremos 
o interior do recinto para admirar a “Campana Zarina”, o 
“Cañón Zar”, e a célebre “Plaza de las Catedrales”, emol-
durada por São Miguel, a Ascenção e a Anunciação. Visita 
opcional a Galeria Tretiakov. (Visita incluída no Pacote Plus 
P+). Incomparável pinacoteca, chamada assim em honra a 
seu fundador, o célebre negociante Pavel Tretiakov. O museu 
abriga mais de 130.000 obras criadas por artistas russos. 
Além de sua magnífica coleção de ícones, poderemos ad-
mirar um excepcional panorama histórico da pintura russa, 
desde o século XI até os dias de hoje. Destaca-se “a Virgem 
de Vladmir” e “a Trindade”. (Almoço e jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 19º (Sábado): Moscou
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Serguiev Posad 
e visita do Monastério. (Excursão incluída no Pacote Plus 
P+). Situado a uns 70km ao nordeste da capital russa, na 
rota Imperial do Anel de Ouro,  Serguiev Posad é um dos cen-
tros mais importantes da religião ortodoxa. Um monastério-
-fortaleza em 1340. Com o passar do tempo, o monastério se 
converteu em um dos mais espetaculares e importantes cen-
tros espirituais do país. Conhecido como o “Vaticano Russo”. 
Entre suas inumerosas igrejas e catedrais destaca-se a cúpula 
azul da Catedral de Assunção, a mais importante delas, e a 
Catedral da Dormição. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Visita opcional ao Mercado de Izmailovo. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Situado a poucas distâncias de Moscou, 
Izmailovo é celebre pelo seu imenso mercado, onde de tudo 
podemos encontrar. Além das tradicionais bonecas russas, 
podemos encontrar jóias e artigos de bijuterias, “souvenirs” 

da época soviética e também artesanatos provenientes de 
todos os cantos do país. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 20º (Domingo): MOSCOU
Café da manhã no hotel e na hora oportuna traslado de 
saída ao aeroporto.

OPÇÃO ESCANDINÁVIA COM HELSINQUE (15 DIAS)
Dia 01 (Terça) à 12 (Sábado) segundo o programa.

Dia 13º (Domingo): TALLINN / HELSINQUE
Café da manhã. Manhã livre para seguir explorando a ci-
dade ou participar de uma excursão opcional. Pela tarde, 
na hora indicada, traslado ao porto para uma travessia em 
ferry de Tallinn à Helsinque. Chegada à Helsinque e traslado 
ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Segunda): HELSINQUE
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da capital 
da Finlândia, também conhecida como “A Cidade Branca 
do Norte”. Durante a visita passaremos pela Catedral Or-
todoxa de Uspenski, a Praça do Senado, a Igreja Tempe-
liaukkio, Igreja Luterana de forma escavada em rocha cuja 
cúpula tem forma de uma gigantesca espiral de fios de 
cobre. Também passaremos pelo parque com o monumento 
à Sibelius, o mercado do porto e a rua Esplanaadii. Tarde 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 15º (Terça): HELSINQUE
Café da manhã e fim dos serviços. (Não inclui o traslado 
de saída).

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.
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Hotéis Previstos
ou similares

Cidades Categoria Superior 4*

Copenhague
DFDS
Oslo
Bergen
Balestrand
Hamar
Estocolmo
Cruzeiro Tallink
Tallinn
Helsinque
São Petersburgo

Moscou 

Imperial 
Cabinas exteriores 
Radisson Blu Scandinavia 
Clarion Admiral 
Kvikne´s 
Scandic Hamar 
Clarion Stockholm 
Cabinas exteriores 
Sokos Viru 
Scandic Grand Marina 
Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky / 
Radisson 
Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / 
Borodino

Tour 11 Dias: Somente Escandinávia
De 01 em Copenhague até o Dia 11 em Estocolmo

Tour 15 Dias: Escandinávia / Helsinque
De 01 em Copenhague até o Dia 15 em Helsinque

Tour 20 Dias: Tour completo
De 01 em Copenhague até o Dia 20 em Moscou

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Saídas 2017

Todas as Saídas
Sup. Apartamento Individual

2.495
1.010

Saídas 2017

Todas as Saídas
Sup. Apartamento Individual

3.220
1.340

Saídas 2017

Maio
Sup. Apartamento Individual
06 à 20 de Junho
Sup. Apartamento Individual
Resto das Saídas
Sup. Apartamento Individual

4.550
2.000
4.895
2.270
4.380
1.860

€

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

20 DIAS: COPENHAGUE / MOSCOU: 525€   
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 2 almoços em São Petersburgo
• 2 jantares em São Petersburgo
• 2 almoços em Moscou
• 4 jantares em Moscou (1 jantar 
frio tipo “picnic”)

EXTRAS
• Visita ao Museu de Hermitage

• Excursão ao Palácio e Parque 
de Pavlovsk
• Excursão ao Parque de Cata-
lina em Pushkin
• Visita ao metrô de Moscou
• Visita ao Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo
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2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

12, 26
10, 24
07, 21
04, 18

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

05, 19
03, 17, 31
14, 28
11

Saídas 2017
A VILNIUS: SEGUNDA

VISITANDO: VILNIUS / COLINA DAS CRUZES / RUNDALE / RIGA / SIGULDA / TURAIDA / GUTMANIS / PARNU / TALLINN / EXTENSÃO A SÃO PETERSBURGO

Dia 3º (Quarta): VILNIUS /  COLINA DAS 
CRUZES / RUNDALE / RIGA (386Km)
Café da manhã no hotel. Saída até Siauliai. Para na “Colina 
das Cruzes” em Siauliai onde os peregrinos depositam suas 
cruzes e rosários desde o século XIV. Saída até Rundale. 
Almoço. Visita do Palácio de Rundale construído em 1740 
pelo Duque da Curlandia. Destaca-se o Salão Dourado, o 
Salão Branco e a Grande Galeria, assim como os aposen-
tos privados dos Duques. Saída até Riga. Acomodação no 
hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Dia 4º (Quinta): RIGA
Café da manhã. Visita do Mercado Central de Riga, o maior 
mercado dos Países Bálticos e um dos maiores da Europa 
situado em pleno centro de Riga. Na continuação faremos 
a visita panorâmica de Riga, fundada pelo a arcebispo de 
Bremen em 1201. Capital da Lituânia independente a partir 
de 1991, a cidade recuperou sua antiga glória. Realizare-
mos um passeio panorâmico a pé no centro histórico. Ad-
miraremos os magníficos edifícios dos ricos comerciantes 
hanseáticos, assim como o Castelo de Riga, atual sede  da 
Presidência da República, o antigo Convento e o Hospital 
do Espírito Santo, a catedral católica de San Jacobo e visi-
taremos a Catedral de Riga, conhecida como o Domo, é 
a maior dos Países Bálticos. Celebre por seu espetacular 
órgão, o maior da Europa com: quatro teclados e mais de 
6.700 tubos. A igreja de San Pedro bela construção gótica 
construída em 1209. Depois do terrível que ocorreu após 
os bombardeios da II Guerra Mundial, a igreja foi cuidado-
samente restaurada. Tarde livre e Acomodação no hotel. 
(Almoço, jantar e visita opcional incluídos no Pacote Plus 
P+). Visita opcional ao bairro de Art Nouveau onde encon-
tra-se a maior concentração de edifícios Art Nouveau do 
mundo, com suas características fachadas apresenta linhas 
sinuosas e rica ornamentação.

Dia 1º (Segunda): VILNIUS
Chegada a Vilnius. Traslado al hotel. Acomodação no hotel. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+)

Dia 2º (Terça): VILNIUS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade moderna, e 
tour a pé do centro histórico. As cúpulas bulbosas ortodo-
xas se alternam na paisagem urbana com altas setas e colu-
natas de igrejas católicas e protestantes. Em nosso passeio 
pelo magnífico centro histórico, contemplaremos a Catedral 
de Vilnus com sua imponente estampa neoclássica, a igreja 
de São Pedro e São Paulo, a igreja de Santa Ana e a de São 
Nicolás, a mais antiga da Lituânia. Tarde livre e Acomoda-
ção no hotel. (Almoço, jantar e visita a Trakai incluídos 
no Pacote Plus P+). Possibilidade de realizar uma excursão 
opcional a Trakai, situado a poucos quilômetros de Vilnus, 
declarada parque nacional, tanto por belezas naturais de 
seus lagos e bosques, como pela importância histórica do 
lugar, sede do Grande Ducado da Lituânia e capital do país 
durante a Idade Média. O imponente Castelo é uma mag-
nífica construção situada em uma pequena ilha no centro 
de um lago idílico.  

Países Bálticos: “Estônia, Letônia e Lituânia“

Dia 5º (Sexta): RIGA / SIGULDA / TURAIDA / 
GUTMANIS / PARNU / TALLINN (380Km)
Café da manhã. Saída em direção ao Parque Nacional do 
vale de Gauja, uma das mais belas paisagens da Europa do 
Norte, com seus rios e córregos, suaves colinas, frondosos 
bosques e misteriosas grutas. Visita de Sigulda preciosa 
cidade situada no centro do vale. Na outra margem do rio 
Gauja encontra-se a vila de Turaida. Visita do Castelo de 
Turaida construído em 1214, sobrevivente de numerosas 
guerras, incêndios e destruições. Também visitaremos a 
igreja de madeira de Vidzeme e o cemitério de Livon, onde 
encontra-se a tumba de Maija, a “Rosa de Turaida”, figura 
lendária. Visita das grutas de Gutmanis onde tem origem as 
mais celebres lendas da Livones. Almoço. Saída até Parnu 
onde realizaremos um passeio. Situada a 130km ao sul de 
Tallinn, as margens do mar Báltico, é conhecida como “ca-
pital do verão”da Estonia pela grande animação que reina 
na cidade durante o verão. Saída até Tallinn. Acomodação 
no hotel no hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 6º (Sábado): TALLINN
Café da manhã. Visita panorâmica de Tallinn, oficialmente 
fundada em 1219 por invasores dinamarqueses, após a in-
dependência, recuperada em 1991, a cidade foi restaurada 
agora e é hoje em dia uma das mais belas capitais da Eu-
ropa. Admiraremos o centro antigo medieval, dividido em 
três partes: Toompea, a “colina de la catedral”; a Cidade 
Velha e a Cidade Estonia. Visita da catedral que conserva 
entre seus muros os escudos de armas das principais famí-
lias da comunidade báltica-alemã, que formaram a elite da 
cidade. Apreciaremos também a beleza imponente da ca-
tedral ortodoxa e do imponente Castelo de Toompea, sede 
do Parlamento Estonio. Tarde livre e Acomodação no hotel. 
(Almoço, jantar e visita ao Museu Rocca a Mare incluídos 
no Pacote Plus P+). Possibilidade de visitar opcionalmente 
o Museu Etnografico ao ar livre “Rocca-al-Mare”. Recrea-
ção magnífica de uma típica aldeia da Estonia, situada em 
um belo bosque junto a costa do Báltico.

Dia 7º (Domingo): TALLINN
Café da manhã e acomodação no hotel. Dia livre pela ci-
dade. Possibilidade de participar de uma excursão opcional 
à Helsinque em ferry. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Possibilidade de tomar a extensão para São Petersburgo.

Dia 8º  (Segunda): TALLINN 
Café da manhã no hotel. Traslado de saída ao aeroporto.

TATATATATATAAAATAATATAATAATATTAATAATATT LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLINNNINININININININNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Mesmo itinerário porém operando inverso.

A TALLIN: SEGUNDA
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ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA

RÚSSIA

Tallinn
São Petersburgo

Riga

VilniussVilniuss

Opção de voo especial chárter
desde e até Madrid. Consulte tarifa.

VUELOS

C
H A R T ER

2

2

3
3

8 DIAS: VILNIUS / TALLINN: 330€  
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

4 DIAS: TALLINN / SÃO PETERSBURGO: 175€ 
INCLUI 3 REFEIÇÕES E 1EXTRAS

O TOUR INCLUI

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 3 almoços em restaurante 
e 7 jantares nos hotéis (sem 
bebidas)

EXTRAS
• Visita a Trakai com entrada 
ao castelo
• Visita Barrio Art em Riga
• Visita ao Museu Rocca ao 
Mare com entrada desde Tallinn

REFEIÇÕES
• 1 almoço em restaurante 
e 2 jantares nos hotéis (sem 
bebidas)

EXTRAS
• Visita ao Museu de Hermitage

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis categoria primeira, 
apartamentos duplos com chuveiro ou ducha.
• 2 almoços em restaurante (sem bebidas).
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo 
número de participantes.
• Guia acompanhante falando espanhol durante o itinerário.
• Visitas e entradas que se indicam no programa com guia local 
falando espanhol.
• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS.

Dia 1º (Segunda) – TALLINN. Chegada
Dia 2º (Terça) – TALLINN
Dia 3º (Quarta) – TALLINN
Dia 4º (Quinta) – TALLINN / PARNU / GUTMANIS / TURAIDA / SI-
GULDA / RIGA
Dia 5º (Sexta) – RIGA
Dia 6º (Sábado) – RIGA / RUNDALE / COLINA DAS CRUZES / VILNIUS
Dia 7º (Domingo) – VILNIUS
Dia 8º (Segunda) – VILNIUS. Saída

• Traslados e visitas segundo programa.
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário 
em apartamentos duplos.
• 2 almoços em restaurante (sem bebidas).
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o 
número de participantes.
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia local falando 
espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

SI

SI

8 e 10 DIAS
desde 750€Extensão à São Petersburgo

VIVIVIVIVIVIVIVIVVVVVVVVIVIVVV LNLNLNLNLNLNLNLNLNLNLNLNLNNIUIUUIUIUIUIUIUUIUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Hotéis Previstos
ou similares

Hotéis Previstos
ou similares

Cidades Categoria 4****

Vilnius
Riga
Tallinn

Best Western / Crowne Plaza 
Islande / Maritim Park / Albert
Sokos Viru / Meriton Grand & Spa / Do-
mina Inn Tallinn /Radisson Blu Olimpia/
PK Ilmarine

Cidades Categoria Superior 4****

S. Petersburgo Marriott / Sokos / Holiday Inn

Tour 8 Dias: Vilnius / Tallinn

Extensão Rússia:
 Solo desde el tour comenzado desde VILNUS

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Resumo do itinerário inverso 
TALLIN / VILNIUS 

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Saídas 2017 Categoria Primeira

Única temporada
Sup. Apartamento Individual
Visita opcional Helsinque

750
440
290

Saídas 2017 Categoria Superior 4****

12 JUN / 26 JUN
Sup. Apartamento Individual
10 JUL / 18 SET
Sup. Apartamento Individual

1.080
720
630
330

€

€

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

EXTENSÃO A RÚSSIA: 
SÃO PETERSBURGO

Dia 7º (Domingo): TALLINN / 
SÃO PETERSBURGO (390Km)
Café da manhã no hotel. Traslado à São Petersburgo. 
Chegada. Acomodação no hotel. *O traslado à São Pe-
tersburgo poderá ser operado em função do número de 
participantes, ou em ônibus privado (à partir de 15 pas) 
ou em ônibus público “Luxo”. Em função do horário do 
traslado, o café da manhã ou almoço poderão ser tipo 
“picnic”. 

Dia 8º (Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica para tomar contato com 
a cidade, seu centro histórico e seus principais monumentos. 
São Petersburgo, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, é chamada também de “Veneza do Norte”devido 
aos inumeros canais, ilhas e pontes. Poderemos apreciar a 
Perspectiva Nevesky, com seus prestigiosos edifícios: Palácio 
Anichkov, Palácio Belozersky, Catedral de Nossa Senhora de 
Kazán, Eliseev...Atravessaremos a Fontanka, rio que cruza o 
centro urbano de São Petersburgo, assim como o rio Moika 
e o canal Griboyedov, sobre este último encontra-se a celebre 
igreja de São Salvador sobre o Sangue Derramado, de inconfun-
dível arte russa, colorida e doura em forma de bulbo. O antigo 
Palácio de Inverno, imponente residência dos Czares, transfor-
mado no Museu de Hermitage. Veremos a estátua de Pedro o 
Grande em frente ao edifício do Senado e a Catedral de São 
Isaac. Breve passeio pelo bairro de Dostoievski e visitaremos a 
igreja de São Vladmir e o Mercado Kuznechny. Continuaremos 
com a visita da Fortaleza de Pedro e Paulo, situada em uma 
pequena ilha frente ao Palácio de Inverno.Almoço. Tarde livre. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 9º (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu de Her-
mitage. Situado no antigo Palácio de Inverno, o mais grande 
museu da Rússia, assim como um dos mais importantes do 
mundo, contando com mais de 3 milhões de obras de arte. 
Deve seu nome internacional em especial a suas coleções de 
pinturas das escolas italianas, flamenca, francesa e espanhola 
com obras de Leonardo da Vinci, Rafael e Rembrandt, assim 
como de Gauguin, Matisse, Van Gogh e Picasso. (Visita in-
cluída no Pacote Plus P+). (Almoço e jantar incluídos no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 10º (Quarta): SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã no hotel. Traslado de saída ao aeroporto.

NOTAS IMPORTANTES 
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou 
restaurantes (bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderão ser variada no destino, mantendo-se 
íntegro o programa.
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2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

07, 21
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 17
08

Saídas 2017
A VILNIUS: DOMINGO

VISITANDO: VILNIUS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA / SIGULDA / PARNU / TALLINN / SÃO PETERSBURGO / MOSCOU.

o Salão Branco e a Grande Galeria, assim como os aposentos 
privados dos Duques. Saída até Riga. Acomodação no hotel. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+).

Dia 4º (Quarta): RIGA
Café da manhã no hotel. Visita do Mercado Central de Riga, 
o maior mercado dos Países Bálticos e um dos maiores da 
Europa. Inaugurado em 1930 de grande porte de estilo Art 
Nouveau em pleno centro de Riga. Na continuação faremos 
a visita panorâmica de Riga, fundada pelo arcebispo de Bre-
men em 1201, capital da Lituânia independente à partir de 
1991, a cidade havia recuperado seu antigo esplendor. Re-
alizaremos um passeio panorâmico a pé no centro histórico. 
Admiraremos os magníficos edifícios dos ricos comerciantes 
hanseáticos, assim como o castelo de Riga, atual sede da 
Presidência da República, o antigo convento e hospital do 
Espírito Santo, a catedral católica de São Jacobo e algumas 
das edificações civis mais antigas da cidade, a catedral de 
Riga conhecida como o Domo é a maior dos Países Bálticos, 
é celebre por seu espetacular orgão, o maior da Europa com 
quatro teclados e mais de 6.700 tubos. A igreja de São Pedro 
bela construção gótica edificada em 1209. Após o terrível 
incêndio que ocorreu durante a II Guerra Mundial, a igreja 
foi cuidadosamente restaurada. Tarde livre e alojamento. 
(Almoço, jantar e visitas opcionais incluídas no Pacote 
Plus P+). Visita ao bairro de Art Nouveau onde encontra-se 
a maior concentração de edifícios Art Nouveau no mundo, 
com suas características fachadas de linhas sinuosas e rica 
ornamentação. Visita opcional de Jurmala. O mais importante 
e tradicional lugar de verão dos Países Bálticos. Sua atração 
principal é sem dúvida a imensa praia de arena fina que se 
extende ao longe de 33km.

Dia 5º (Quinta): RIGA / SIGULDA / PARNU / 
TALLINN (320 Kms)
Café da manhã no hotel. Saída em direção ao parque na-
cional do vale de Gauja, uma das mais paisagens da Europa 
do norte, com seus rios e córregos, suaves colinas, frondosos 
bosques e misteriosas grutas. Visita panorâmica de Sigulda 
preciosa cidade situada no centro do vale. Na outra margem 
do rio Gauja encontra0se a vila Turaida. Visita do castelo 
de Turaida construído em 1214, sobrevivente de numerosas 
guerras, incêndios e destruições. Também visitaremos a igreja 
de madeira de Vidzeme e o cemitério de Livon, onde encon-
tra-se a tumba de Maija, a “Rosa de Turaida”, figura lendá-
ria. Visita das grutas de Gutmanis onde tem origem as mais 
celebres lendas da Livones. Almoço. Saída até Parnu onde 
realizaremos um passeio. Situada a 130km ao sul de Tallinn, 
as margens do mar Báltico, é conhecida como “capital do 
verão”da Estonia pela grande animação que reina na cidade 
durante o verão. Saída até Tallinn. Acomodação no hotel. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 6º (Sexta): TALLINN
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica de Tallinn, ofi-

Dia 1º (Domingo): VILNIUS
Chegada à Vilnius. Traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Segunda): VILNIUS
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da cidade mo-
derna, e tour a pé pelo centro histórico. Fundado em 1323 
as margens do rio Neris e Vilna pelo grande Duque Gedimi-
nas. As cúpulas bolbosas ortodxas se alternam na paisagem 
urbana com altas setas e colunatas de igrejas católicas e 
protestantes.Durante a visita poderemos admirar os edifícios 
Art Nouveau na Avenida Gediminas e a Sinagoga. Em nosso 
passeio pelo magnífico centro histórico, contemplaremos a 
Catedral de Vilnius com sua imponente estampa neoclássica, 
a igreja de São Pedro e São Paulo e visita da igreja católica 
de São João. Visita da “República de Uzupis”. O bairro de 
Uzupis está situado na vizinha e histórica cidade de Vilnius, 
que esta separada pelo rio Vilnia e foi declarada “República 
Independente”por seus habitantes, a maioria dos quais são 
artistas e seus familiares que foram dotados a esta nova ban-
deira da república, que troca de color toda temporada-hino, 
passaporte, constituição, e declarou em 1 de abril Dia da 
Independência. Tarde livre e alojamento. (Almoço, jantar 
e visita a Trakai incluídos no Pacote Plus P+). Saída em 
excursão até Trakai, situado a poucos quilômetros de Vilnius 
declarada parque nacional, tanto pela beleza natural de seus 
lagos e bosques, como pela importância histórica do lugar, 
sede do Grande Ducado da Lituânia e capital do país du-
rante a Idade Média. O imponente Castelo é uma magnífica 
construção situada em uma pequena ilha no centro de um 
lago edílico.

Dia 3º (Terça): VILNIUS / KAUNAS / SIAULIAI / 
RUNDALE / RIGA (370Km)
Café da manhã no hotel. Saída até Kaunas e visita panorâ-
mica onde poderemos admirar a Praça do Governo e algu-
mas das belíssimas igrejas da cidade, a igreja de Vytautas, 
uma das mais antigas da cidade, a Casa de Perkunas de 
estilo gótico, o edifício barroco da prefeitura, o convento de 
São Jorge, a igreja de São Francisco Xavier e a Catedral de 
Kaunas, o maior edifício gótico da Lituânia. Saída até Siauliai. 
Almoço. Visita da “Colina de las Cruces”em Siauliai onde 
peregrinos depositam suas cruzes e rosários desde o século 
XIV. Saída até Rundale. Visita do Palácio de Rundale cons-
truído em 1740 pelo Duque de Curlandia, como residência de 
verão com seu crescente poder. Destacam o Salão Dourado, 

Países Bálticos e Rússia

cialmente fundada em 1219 por invasores dinamarqueses, 
recobrada sua independência  em 1991, a cidade havia sido 
restaurada e hoje é uma das mais belas capitais européias. 
Admiraremos o centro antigo medieval, dividido em três par-
tes: Toompea, ou a “Colina de la Catedral”; a Cidade Antiga 
e a Cidade Estonia. A catedral conserva em seus muros os 
escudos e armas das principais famílias da comunidade bálti-
ca-alemã, que formam a elite da cidade. Apreciaremos tam-
bém a beleza imponente do Castelo de Toompea, Sede do 
Parlamento estônio. Tarde livre e alojamento. (Almoço, jan-
tar e visita ao Museu Rocca ao Mate incluídos no Pacote 
Plus P+). Visita do Museu Etnográfico ao ar livre “Rocca-al-
-Mare”. Magnífica recreação de um povoado típico, situado 
no belo bosque junto a costa do Báltico.

Dia 7º (Sábado): TALLINN
Café da manhã no hotel. Dia livre com possibilidade de ex-
cursão opcional de dia completo à Helsinque. Acomodação 
no hotel. (Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus P+).

Dia 8º (Domingo): TALLINN / 
SÃO PETERSBURGO (390Km)
Café da manhã no hotel. Traslado à São Petersburgo. Che-
gada à São Petersburgo. (Almoço tipo picnic e jantar incluí-
dos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

*O traslado à São Petersburgo poderão ser operados em 
função do número de participantes, ou em ônibus privado 
(à partir de 15 pas) ou em ônibus de transporte público 
“Lux”. Em função do horário do traslado, o café da manhã 
ou almoço poderão ser tipo “picnic”.
 
Dia 9º (Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica para tomar contato com 
a cidade, seu centro histórico e seus principais monumen-
tos. São Petersburgo, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, é chamada de “Veneza do Norte”devido aos 
inumeráveis canais, ilhas e pontes. Poderemos apreciar a 
Perspectiva Nevsky, com seus prestigiosos edifícios: Palácio 
Anichkov, Palácio Belozersk, Catedral de Nossa Senhora de 
Kazán, Eliseev... atravessaremos a Fontanka, rio que cruza o 
centro urbano de São Petersburgo, assim como o rio Moika e 
o canal Griboyedov. Sobre este último encontra-se a celebre 
igreja de São Salvador sobre o Sangue Derramado, de incon-
fundível estilo russo, com suas cúpulas coloridas e douradas 
em forma de bulbo. O antigo Palácio de Inverno, imponente 
residência dos Czares, transformado no Museu de Hermitage. 
Veremos a estátua de Pedro o Grande frente ao edifício do 
Senado e a catedral de San Isaac. Breve passeio pelo bairro 
de Dostoievski e visitas da igreja de São Vladmir e o Mer-
cado Kuznechny. Continuaremos com a visita da Fortaleza 
de Pedro e Paulo. Situada em uma pequena ilha frente ao 
Palácio de Inverno e visita exterior da cabana de Pedro o 
Grande. Almoço. Tarde livre. (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

TATATATAAAAAAAAAAATAAATAAAAATAAATATAAAAAAAAAATAATTTTATAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLININNNININNNNININININNNNINNNINININNNNNININNNNNNNNNNNNNNNNININNNNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN



207PAÍSES NÓRDICOS, PAÍSES BÁLTICOS E RÚSSIA

ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA

RÚSSIA

Tallinn São Petersburgo

Moscou
Riga

VilniussVilniuss
2

2

3
3

4

15 DIAS: VILNIUS / MOSCOU: 960€ 
INCLUI 20 REFEIÇÕES E 11 EXTRAS

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 1 almoço em Vilnius
• 1 jantar em Vilnius
• 1 almoço em Riga
• 2 jantares em Riga
• 2 almoços em Tallinn
• 3 jantares em Tallinn
• 2 almoços em 
São Petersburgo
• 2 jantares em 
São Petersburgo
• 2 almoços em Moscou
• 4 jantares em Moscou 
(1 jantar frio tipo “picnic”)

EXTRAS
• Visita à Trakai com entrada 
ao castelo
• Visita Barrio Art Nouveau e 
Jurmala em Riga
• Visita ao Museu Rocca ao Mare 
com entradas desde Tallinn
• Visita ao Museu de Hermitage
• Excursão ao Palácio e Parque 
de Pavlovsk
• Excursão ao Parque de 
Catalina em Pushkin
• Visita ao Metrô de Moscou
• Visita ao Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em outros dias 
diferentes ao tour tem suplemento).
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o circuito, 
apartamentos duplos com chuveiro ou ducha.
• Almoços em restaurantes (sem bebidas) indicados no itinerário.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo 
número de participantes.
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à 
Moscou. (Em algumas saídas este trecho poderá ser feito em avião).
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.

SI

15 DIAS
desde 2.210€

Dia 10º (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu de Her-
mitage. Situado no antigo Palácio de Inverno, o mais grande 
museu da Rússia, assim como um dos mais importantes do 
mundo, contando com mais de 3 milhões de obras de arte. 
Deve seu nome internacional em especial a suas coleções 
de pinturas das escolas italianas, flamenca, francesa e espa-
nhola com obras de Leonardo da Vinci, Rafael e Rembrandt, 
assim como de Gauguin, Matisse, Van Gogh e Picasso. (Vi-
sita incluída no Pacote Plus P+). (Almoço e jantar incluídos 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 11º (Quarta): SÃO PETERSBURGO / 
MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional à Pavlovsk e visita 
do Palácio com sua grande coleção de porcelanas e pintu-
ras do interior e a armonia dos salões, e seu parque de 600 
hectares. Continuação ao Parque de Catalina em Pushkin 
onde poderemos admirar seus jardins e o exterior do Palácio. 
(Visitas incluídas no Pacote Plus P+). (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Pela tarde traslado a estação ferroviária 
para tomar o trem rápido à Moscou (Classe Turista) * com 
chegada à Moscou na primeira hora da noite. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel. (Jantar frio tipo 
picnic incluído no Pacote Plus P+).

*Em caso de impossibilidade de reservar o trem de alta 
velocidade, o transporte entre São Petersburgo e Moscou 
será realizado em avião de linha regular.

Dia 12º (Quinta): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou para tomar 
contato com a cidade, seu centro histórico e seus principais 
monumentos. Através de amplas avenidas como a celebre 
Tverskaya, chegaremos a Plaza Roja, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, chamada assim pela cor dos 
ladrilhos dos edifícios que as cercam: o Museu de História, 
as muralhas de Kremlin e a Catedral de São Basílio. Estão 
próximos ao celebre Teatro Bolshoi, a Catedral de São Sal-
vador, o imponente edifício da Lubianka, sede da antiga 
KGB, e as pequenas igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. 
Recorreremos as avenidas que cercam o rio Moskova, com 
vistas do Parlamento, a Duma ou “Casa Blanca”, o Estádio 
Olímpico, a “colina de los gorriones”. Contemplaremos os 
exteriores do celebre convento de Novodevitchi e seu lago, 
que inspiraram a Tchaikovski no “Lago dos Cisnes”e para-
remos no Parque da Vitória, construída antes da II Guerra 
mundial. Continuaremos até a rua Arbat, lugar de encontro 
dos moscovitas, animada via no coração do centro antigo. 
Visita do Convento de Novodévitchi, declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, e um dos mais belos da Rússia. 
Almoço. Tarde livre. Visita opcional ao metrô de Moscou. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Inaugurado em 1935, o 
metrô de Moscou era o “Palácio do Povo”. Em sua decoração 
participaram os mais importantes artistas da época e hoje é 

um dos principais meios de transporte da cidade com 200km 
de linhas e 145 estações. Visitaremos as mais importantes, 
construídas com variedades de marmore, granito e decoradas 
com pinturas, maiólica, vidreiras e muralhas, mosáicos e in-
cluso grupos escultóricos. (Jantar incluídos no Pacote Plus). 
Acomodação no hotel.

Dia 13º (Sexta): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). A palavra “Kreml”-
significa fortaleza em russo. Construído no século XII, sua 
forma atual foi concluída no século XV, é um magnífico 
reflexo das diferentes etapas da arte russa. Na atualidade 
abrigam todos os principais órgãos do governo político e 
religioso. Visitaremos o interior do recinto para admirar a 
“Campana Zarina”, o “Cañón Zar”, e a célebre “Plaza de 
las Catedrales”, emoldurada por São Miguel, a Ascenção e 
a Anunciação. Visita opcional a Galeria Tretiakov. (Visita in-
cluída no Pacote Plus P+). Incomparável pinacoteca, cha-
mada assim em honra a seu fundador, o célebre negociante 
Pavel Tretiakov. O museu abriga mais de 130.000 obras 
criadas por artistas russos. Além de sua magnífica coleção 
de ícones, poderemos admirar um excepcional panorama 
histórico da pintura russa, desde o século XI até os dias de 
hoje. Destaca-se “a Virgem de Vladmir” e “a Trindade”. 
(Almoço e jantar incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 14º (Sábado): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Serguiev 
Posad e visita do Monastério. (Excursão incluída no Pacote 
Plus P+). Situado a uns 70km ao nordeste da capital russa, 
na rota Imperial do Anel de Ouro,  Serguiev Posad é um dos 
centros mais importantes da religião ortodoxa. Um monasté-
rio-fortaleza em 1340. Com o passar do tempo, o monastério 
se converteu em um dos mais espetaculares e importantes 
centros espirituais do país. Conhecido como o “Vaticano 
Russo”. Entre suas inumerosas igrejas e catedrais destaca-se 
a cúpula azul da Catedral de Assunção, a mais importante 
delas, e a Catedral da Dormição. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Visita opcional ao Mercado de Izmailovo. (Visita 
incluída no Pacote Plus P+). Situado a poucas distâncias 
de Moscou, Izmailovo é celebre pelo seu imenso mercado, 
onde de tudo podemos encontrar. Além das tradicionais 
bonecas russas, podemos encontrar jóias e artigos de biju-
terias, “souvenirs” da época soviética e também artesanatos 
provenientes de todos os cantos do país. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+).  

Dia 15º (Domingo): MOSCOU
Café da manhã  no hotel. Tempo livre até o traslado de saída 
ao aeroporto.

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados até às 
10hs.

VIVIVIVILNLNLNLNLNIIUIUIUSSS

Hotéis Previstos
ou similares

Cidades Categoria Superior 4****

Vilnius
Riga
Tallinn

S. Petersburgo
Moscou

Novotel / Crowne Plaza / Best Western
Islande / Radisson Blu / Maritim Park
Radisson Blu / Meriton Grand & Spa / 
Ulemiste
Marriott / Sokos / Holiday Inn
Novotel Centre / Holiday Inn / Borodino

Tour 15 Dias: Vilnius / Moscou

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Saídas 2017 Categoria Superior 4****

21 Maio / 04 Junho
Sup. Apartamento Individual
11 Junho / 25 Junho
Sup. Apartamento Individual
Resto das Saídas
Sup. Apartamento Individual

2.390
1.150
2.750
1.420
2.210
1.000

€

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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2017
Abril
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto
Sept.
Outubro

30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25 
02, 05*, 09, 12*, 16, 19*, 23, 26*, 30
02*, 06, 09*, 13, 16*, 20, 23*, 27, 30*
03, 10, 13*, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Saídas 2017
A SÃO PETERSBURGO: DOMINGO

VISITANDO: SÃO PETERSBURGO / MOSCOU.

Dia 4º (Quarta): SÃO PETERSBURGO / 
MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional à Pavlovsk e visita 
do Palácio com sua grande coleção de porcelanas e pintu-
ras do interior e a armonia dos salões, e seu parque de 600 
hectares. Continuação ao Parque de Catalina em Pushkin 
onde poderemos admirar seus jardins e o exterior do Palácio. 
(Visitas incluídas no Pacote Plus P+). (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Pela tarde traslado a estação ferroviária 
para tomar o trem rápido à Moscou (Classe Turista) * com 
chegada à Moscou na primeira hora da noite. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel. (Jantar frio tipo 
picnic incluído no Pacote Plus P+).

*Em caso de impossibilidade de reservar o trem de alta 
velocidade, o transporte entre São Petersburgo e Moscou 
será realizado em avião de linha regular.

Dia 5º (Quinta): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou para tomar 
contato com a cidade, seu centro histórico e seus principais 
monumentos. Através de amplas avenidas como a celebre 
Tverskaya, chegaremos a Plaza Roja, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, chamada assim pela cor dos 
ladrilhos dos edifícios que as cercam: o Museu de História, 
as muralhas de Kremlin e a Catedral de São Basílio. Estão 
próximos ao celebre Teatro Bolshoi, a Catedral de São Sal-
vador, o imponente edifício da Lubianka, sede da antiga 
KGB, e as pequenas igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. 
Recorreremos as avenidas que cercam o rio Moskova, com 
vistas do Parlamento, a Duma ou “Casa Blanca”, o Estádio 
Olímpico, a “colina de los gorriones”. Contemplaremos os 
exteriores do celebre convento de Novodevitchi e seu lago, 
que inspiraram a Tchaikovski no “Lago dos Cisnes”e para-
remos no Parque da Vitória, construída antes da II Guerra 
mundial. Continuaremos até a rua Arbat, lugar de encon-

Dia 1º (Domingo): SÃO PETERSBURGO 
Chegada a São Petersburgo. Traslado al hotel. Acomoda-
ção no hotel.

Dia 2º (Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica para tomar contato 
com a cidade, seu centro histórico e seus principais mo-
numentos. São Petersburgo, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, é chamada de “Veneza do 
Norte”devido aos inumeráveis canais, ilhas e pontes. Po-
deremos apreciar a Perspectiva Nevsky, com seus pres-
tigiosos edifícios: Palácio Anichkov, Palácio Belozersk, 
Catedral de Nossa Senhora de Kazán, Eliseev... atra-
vessaremos a Fontanka, rio que cruza o centro urbano 
de São Petersburgo, assim como o rio Moika e o canal 
Griboyedov. Sobre este último encontra-se a celebre 
igreja de São Salvador sobre o Sangue Derramado, de 
inconfundível estilo russo, com suas cúpulas coloridas 
e douradas em forma de bulbo. O antigo Palácio de In-
verno, imponente residência dos Czares, transformado 
no Museu de Hermitage. Veremos a estátua de Pedro o 
Grande frente ao edifício do Senado e a catedral de San 
Isaac. Breve passeio pelo bairro de Dostoievski e visitas 
da igreja de São Vladmir e o Mercado Kuznechny. Con-
tinuaremos com a visita da Fortaleza de Pedro e Paulo. 
Situada em uma pequena ilha frente ao Palácio de In-
verno e visita exterior da cabana de Pedro o Grande. 
Almoço. Tarde livre. (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 3º (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu do 
Hermitage. Situado no antigo Palácio de Inverno, o maior 
museu da Rússia, assim como um dos mais importantes do 
mundo, contando com mais de 3 milhões de obras de arte. 
Deve seu renome internacional especialmente por suas 
coleções de pintura da escola italiana, flamenca, francesa 
e espanhola, com obras de Leonardo Da Vinci, Rafael e 
Rembrandt, assim como de, Gauguin, Matisse, Van Gogh 
e Picasso. (Visita incluída no Pacote Plus P+), (Almoço e 
jantar incluído no Pacote Plus P+).

Rússia 1: São Petersburgo e Moscou

tro dos moscovitas, animada via no coração do centro antigo. 
Pequena degustação de vodka. Conheceremos as principais 
destilarias deste álcool de 40 graus (em sua versão comer-
cial) que faziam parte das porções de combate dos solda-
dos soviéticos da II Guerra Mundial. Visita do convento de 
Novodevitchi, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, é um dos mais belos da Rússia. Almoço. Tarde 
livre. Visita opcional ao Metrô de Moscou. (Visita inclu-
ída no Pacote Plus P+). Inaugurado em 1935, o Metrô 
de Moscou era o “Palácio del Pueblo”. Em sua decoração 
participaram os mais importantes artistas da época e hoje 
é o principal meio de transporte da cidade com 200km de 
linhas e 145 estações. Visitaremos as mais importantes 
construções com variedades de marmore, granito, onice e 
decoradas com pinturas, majólica, vidreiras, murais, mo-
saícos e inclusive grupos escultóricos. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sexta): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin. (Visita 
incluída no Pacote Plus P+). A palavra “Kreml” significa for-
taleza em russo. Construído no séuclo XII, sua forma atual foi 
concluída no século XV, é um magnífico reflexo das diferentes 
etapas da arte russa. Hoje em dia abriga todos os órgãos do 
governo, político e religioso. Visitaremos o interior do recinto 
para admirar a “Campana Zarina”, o “Cañón Zar”, e a celebre 
“Plaza de las Catedrales”, emoldurado por São Miguel, As-
censão e Anunciação. Visita opcional a Galeria de Tretiakov. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Incomparável pinacoteca, 
chamada assim em honra a seu fundador, o celebre negociante 
Pavel Tretiakov. O museu abriga mais de 130.000 obras criadas 
por artistas russos. Além de sua magnífica coleção de ícones, 
poderemos admirar um excepcional panorama histórico da pin-
tura russa, desde o século XI até os dias de hoje. Eles incluem 
“a Virgem de Vladmir” e “a Trindad”. (Almoço e jantar inclu-
ídos no Pacote Plus P+).  Tarde livre. Acomodação no hotel.

SÃSÃSÃSÃSÃSÃSSÃSÃSÃSÃSÃSÃÃSÃSÃSÃÃSÃSÃS OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPETETETETETETETETETETETTETEEETERSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSSRSRRSBBBBBUUUUBUBUBUBUBBUUUUURRRGRGRRGGRGRGRGRRGRRGRGRRRGOOOOOOOOOOO

NOTA: *Saídas especiais nas quartas.
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RÚSSIA

São Petersburgo

Moscou

3

4

8 DIAS: SÃO PETERSBURGO / MOSCOU: 525€ 
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 2 almoços em São Petersburgo
• 2 jantares em 
São Petersburgo
• 2 almoços em Moscou
• 4 jantares em Moscou 
(1 jantar frio tipo “picnic”)

EXTRAS
• Visita ao Museu de Hermitage

• Excursão ao Palácio e Parque 
de Pavlovsky
• Excursão ao Parque de 
Catalina em Pushkin
• Visita ao Metrô de Moscou
• Visita ao Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em outros dias 
diferentes ao tour tem suplemento).
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário, 
apartamentos duplos com chuveiro ou ducha.
• 2 almoços em restaurante (sem bebidas) indicados no itinerário.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o 
número de participantes.
• Bilhete no trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à Moscou. 
(Em algumas saídas este trajeto poderá ser realizado de avião).
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

SI

8 DIAS
desde 1.160€

Dia 7º (Sábado): Moscou
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Serguiev Posad 
e visita do monastério. (Excursão incluída no Pacote Plus 
P+). Situado a uns 70km ao nordeste da capital russa, na rota 
Imperial do Anel de Ouro, Serguiev Posad é um dos centros 
mais importantes da religião ortodoxa. Esta estabelecida no 
lugar um monastério-fortaleza desde 1340. Com o passar do 
tempo, o monastério se converteu em um dos mais espetacula-
res e importantes centros espirituais do país. Conhecida como 
“Vaticano Russo”. Entre suas numerosas igrejas e catedrais 
se destaca a cupula azul da Catedral de Assunção, ou a mais 
importante delas a Catedral da Dormição. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Visita opcional ao Mercado de Izmailovo. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Situado a pouco tempo 
de Moscou, Izmailovo é celebre por seu imenso mercado, onde 
pode ser encontrado de tudo. Além das tradicionais bonecas 
russas, podemos encontrar jóias e artigos de bijuteria, “sou-
venirs”da época soviética e também artesanatos de todos as 
partes do país. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 8º (Domingo): Moscou
Café da manhã  no hotel. Tempo livre até o traslado de 
saída ao aeroporto.

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

Inclui trem diurno de alta velocidade

MOOOOOOMOMOMOMMOMOMOMOMOOMOMOMOMOMOOMOMOMOMOOOMOSCCCCCCCCSSSSCCCCCCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSSSSCCCSCCOUOOUOUUOUUOUOUOUOUOOUOUOOUUUUOOOUOUUOOUOU

Hotéis Previstos
ou similares

Cidades Categoria Superior 4****

S. Petersburgo

Moscou

Marriott  / Sokos / Holiday Inn / Vendensky 
/ Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel 
/ Borodino

Tour 8 Dias: S.Petersburgo / Moscou

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Saídas 2017 Categoria Primeira

21 Maio à 11 Junho 
Sup. Apartamento Individual
18 Junho à 05 Julho
Sup. Apartamento Individual
Resto das Saídas
Sup. Apartamento Individual

1.340
740

1.695
1.000
1.160

600

€

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

03, 10, 17, 24
07, 14, 21, 28
02*, 05, 09*, 12, 16*, 19, 23*, 26, 30*
02, 06*, 09, 13*, 16, 20*, 23, 27*, 30
03*, 06, 13, 17*, 20, 27 
04, 11, 18, 25

Saídas 2017
A MOSCOU: QUARTA

VISITANDO: MOSCOU / SÃO PETERSBURGO.

Olímpico, a “colina de los gorriones”. Contemplaremos os 
exteriores do celebre convento de Novodevitchi e seu lago, 
que inspiraram a Tchaikovski no “Lago dos Cisnes”e para-
remos no Parque da Vitória, construída antes da II Guerra 
mundial. Continuaremos até a rua Arbat, lugar de encontro 
dos moscovitas, animada via no coração do centro antigo. 
Visita do Convento de Novodévitchi, declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, e um dos mais belos da Rús-
sia. Pequena degustação de vodka. Conheceremos as prin-
cipais destilarias deste álcool de 40 graus (em sua versão 
comercial) que faziam parte das porções de combate dos 
soldados soviéticos da II Guerra Mundial. Almoço. Tarde 
livre. (Visita ao Metrô de Moscou e Jantar incluídos no 
Pacote Plus). Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sexta): MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin. (Vi-
sita incluída no Pacote Plus P+). A palavra “Kreml” signi-
fica fortaleza em russo. Construído no séuclo XII, sua forma 
atual foi concluída no século XV, é um magnífico reflexo das 
diferentes etapas da arte russa. Hoje em dia abriga todos os 
órgãos do governo, político e religioso. Visitaremos o inte-
rior do recinto para admirar a “Campana Zarina”, o “Cañón 
Zar”, e a celebre “Plaza de las Catedrales”, emoldurado 
por São Miguel, Ascensão e Anunciação. (Almoço e jantar 
incluídos no Pacote Plus P+). Tarde livre ou visita opcio-
nal a Galeria de Tretiakov. (Visita incluída no Pacote Plus 

Dia 1º (Quarta): MOSCOU 
Chegada a Moscou. Traslado al hotel. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Quinta): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou para tomar 
contato com a cidade, seu centro histórico e seus principais 
monumentos. Através de amplas avenidas como a celebre 
Tverskaya, chegaremos a Plaza Roja, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, chamada assim pela cor dos 
ladrilhos dos edifícios que as cercam: o Museu de História, 
as muralhas de Kremlin e a Catedral de São Basílio. Estão 
próximos ao celebre Teatro Bolshoi, a Catedral de São Sal-
vador, o imponente edifício da Lubianka, sede da antiga 
KGB, e as pequenas igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. 
Recorreremos as avenidas que cercam o rio Moskova, com 
vistas do Parlamento, a Duma ou “Casa Blanca”, o Estádio 

Rússia 2: Moscou e São Petersburgo

P+). Incomparável pinacoteca, chamada assim em honra 
a seu fundador, o celebre negociante Pavel Tretiakov. O 
museu abriga mais de 130.000 obras criadas por artistas 
russos. Além de sua magnífica coleção de ícones, podere-
mos admirar um excepcional panorama histórico da pintura 
russa, desde o século XI até os dias de hoje. Eles incluem “a 
Virgem de Vladmir” e “a Trindad”. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Sábado):  MOSCOU / 
SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Excursão opcional a Serguiev Posad e 
visita do Monastério. (Excursão incluída no Pacote Plus 
P+). Situado a uns 70km ao nordeste da capital Russa, na 
rota imperial do Anel de Ouro, Serguiev Posad é um dos 
centros mais importantes da região ortodoxa. Se estabe-
leceu no lugar um monastério-fortaleza em 1340. Com o 
passar do tempo, o monastério se converteu em um dos 
mais espetaculares e importantes centros espirituais do 
país. Mais conhecido como “Vaticano Russo”. Entre suas 
numerosas igrejas e catedrais destacam-se a cúpula azul 
da Catedral de Assunção, a mais importante delas e Ca-
tedral da Dormição. (Almoço incluído no Pacote Plus P+, 
poderá ser substituído por um jantar segundo o traslado 
de São Petersburgo a Moscou). Visita opcional ao Mercado 
de Izmailovo. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Situado 
a pouca distância de Moscou, Izmailovo é celebre por seu 
imenso mercado, onde você poderá encontrar de tudo. As 

MOMMOMOMOMOOOSCSCOUOUOUU

NOTA: *Saídas especiales aos domingos.
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RÚSSIA

São Petersburgo

MoscouMoscou

4

3

8 DIAS: MOSCOU / SÃO PETERSBURGO: 525€ 
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 8 EXTRAS

O TOUR INCLUI

PACOTE PLUS

REFEIÇÕES
• 2 almoços em Moscou
• 2 jantares em Moscou
• 2 almoços em S. Petersburgo
• 4 jantares em São Petersburgo 
  (1 jantar frio tipo picnic)

EXTRAS
• Visita ao Metrô de Moscou

• Visita ao Kremlin
• Visita a Galeria Tretiakov
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo
• Visita ao Museu de Hermitage
• Excursão ao Palácio de 
Pavlovsk e Parque
• Excursão ao Parque de 
Catalina em Pushkin 

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em outros dias 
diferentes ao tour tem suplemento).
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o 
itinerário, habitações duplas com chuveiro ou ducha.
• 2 almoços em restaurante (sem bebidas) indicados no itinerário.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o 
número de participantes.
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de Moscou à São 
Petersburgo. (Em algumas saídas este trajeto poderá ser realizado 
de avião.
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

SI

8 DIAS
desde 1.160€

mais tradicionais bonecas russas, jóias e artigos de bijute-
rias, “souvenirs” da época soviética e também artesanatos 
de todos os cantos do país. Pela tarde traslado a estação 
ferroviária para embarcar no trem rápido a São Petersburgo 
(Classe turista)* com chegada a São Petersburgo a noite. 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
* Em caso de impossibilidade de reservar o trem de alta 
velocidade, o transporte entre Moscou e São Petersburgo 
será realizado de avião em linha regular.
 
Dia 5º (Domingo): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica para tomar contato com 
a cidade, seu centro histórico e seus principais monumentos. 
São Petersburgo, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, é chamada também de “Veneza do Norte”devido 
aos inumeros canais, ilhas e pontes. Poderemos apreciar a 
Perspectiva Nevesky, com seus prestigiosos edifícios: Palácio 
Anichkov, Palácio Belozersky, Catedral de Nossa Senhora de 
Kazán, Eliseev...Atravessaremos a Fontanka, rio que cruza o 
centro urbano de São Petersburgo, assim como o rio Moika e 
o canal Griboyedov, sobre este último encontra-se a celebre 
igreja de São Salvador sobre o Sangue Derramado, de incon-
fundível arte russa, colorida e doura em forma de bulbo. O 
antigo Palácio de Inverno, imponente residência dos Czares, 
transformado no Museu de Hermitage. Veremos a estátua 
de Pedro o Grande em frente ao edifício do Senado e a Cate-
dral de São Isaac. Breve passeio pelo bairro de Dostoievski e 
visitaremos a igreja de São Vladmir e o Mercado Kuznechny. 
Continuaremos com a visita da Fortaleza de Pedro e Paulo, 
situada em uma pequena ilha frente ao Palácio de Inverno. 
Visita exterior da cabine de Pedro o Grande, modesta casa de 

madeira, construída em 1703 e primeiro edifício de São Pe-
tersburgo, de Pedro, o Grande, foi a construção da sua cidade 
entre 1703 e 1708. Almoço. Tarde livre. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 6º (Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu de Hermi-
tage. Situado no antigo Palácio de Inverno, o mais grande 
museu da Rússia, assim como um dos mais importantes 
do mundo, contando com mais de 3 milhões de obras de 
arte. Deve seu nome internacional em especial a suas cole-
ções de pinturas das escolas italianas, flamenca, francesa 
e espanhola com obras de Leonardo da Vinci, Rafael e 
Rembrandt, assim como de Gauguin, Matisse, Van Gogh 
e Picasso. (Visita incluída no Pacote Plus P+). (Almoço e 
jantar incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 7º (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre opcional a Pavlovsk e visita do 
Palácio com sua grande coleção de porcelanas e pinturas do 
interior e a armonia dos salões, e seu Parque de 600 hec-
tares. Continuação ao Parque de Catalina em Pushkin onde 
poderemos admirar seus jardins e o exterior do Palácio. (Vi-
sitas incluídas no Pacote Plus P+). Tarde livre. (Almoço e 
jantar incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Quarta): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã  no hotel. Tempo livre até o traslado de 
saída ao aeroporto.

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

Inclui trem diurno de alta velocidade

SÃSÃSÃSÃSÃSÃSÃÃSÃSÃÃSÃÃÃSÃSÃÃSÃÃÃSÃSÃÃÃO OOOOO OOO OOOOOOOOOOO PEPEPEPEEPEPEPEPEEPEPPEEPEPEPEPEPEPEPEEEETTTTETETETETETETETETETEETEETTEETT RSRRSRSRSRSSSRSRSRSSRSRSRRRSRSRSSSRRSRSR BUBUBBUBUBUBUBUBBUBUBBBBUUB RGRGRGRGRGRGRGRGRRGRRGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Hotéis Previstos
ou similares

Cidades Categoria Superior 4****

Moscou

S. Petersburgo

Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel 
/ Borodino
Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky 
/ Radisson

Tour 8 Dias: Moscou / S.Petersburgo

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Saídas 2017 Categoria Primeira

17 Maio à 07 Junho
Sup. Apartamento Individual
14 Junho à 28 Junho
Sup. Apartamento Individual
Resto das Saídas
Sup. Apartamento Individual

1.340
740

1.695
1.000
1.160

600

€

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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RÚSSIA

São Petersburgo

Moscou

Yaroslavl

Súzdal

3

1

1
3+1

São Petersburgo, 
Moscou e Anel de Ouro

10 DIAS

SUSUUUSUSUSUSUUSUSUUUSS ZZZZZZDZDZDZDZDZZZDZZDZZDZDDZZ AAAALLAAAAAAAALAAAAAAA

VISITANDO: SÃO PETERSBURGO / MOSCOU / ROSTOV VELIKI / YAROSLAVL / KOSTROMÁ / SUZDAL / BOGOLYUVOBO / VLADIMIR.

gorriones”. Veremos o exterior do convento de Novodevitchi e seu 
lago, que inspiraram a Tchaikovski no “Lago dos Cisnes”e parare-
mos no parque da Vitória. Continuaremos a animada rua Arbat no 
coração do centro antigo. Pequena degustação de vodka. Conhece-
remos as principais destilarias de álcool de 40 graus. Almoço. Visita 
ao metrô de Moscou, inaugurado em 1935. Em sua decoração par-
ticiparam os mais importantes artistas da época e é o principal meio 
de transporte da cidade. Visitaremos as estações mais importantes, 
construídas com variedade de marmore, granito, ónice e decoradas 
com fantásticas pinturas e esculturas. Jantar e alojamento.

Dia 6º (Sexta): MOSCOU 
Café da manhã. Visita do Kremlin com suas catedrais, é o mais 
importante do país e declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Visitaremos o interior do recinto para admirar a “Cam-
pana Zarina”, a maior do mundo e o “Cañón Zar”, um dos maiores 
já construído. Finalizaremos visitando a celebre “Plaza de las Cate-
drales”. Almoço. Visita da Galeria Tretyakov, onde poderemos ad-
mirar a história da arte russa, sacra e laica, abriga mais de 130.000 
obras criadas por artistas russas e a obra mestre “la Trinidad”. 
Jantar e alojamento.

Dia 7º (Sábado): MOSCOU / SERGUIEV POSAD 
/ ROSTOV VELIKI / YAROSLAVL
Café da manhã. Saída até o Monastério de Serguiev Posad, na 
Imperial rota do Anel de Ouro, é um dos centros mais importantes 
da religião ortodoxa e declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Visita ao Monastério da Trinidade de São Sergio, conhe-
cido como o “Vaticano Russo”. Almoço. Saída até Rostov Veliki. 
Visita panorâmica desta cidade medieval que conta com numerosas 
igrejas e monastérios de grande interesse, assim como o magnífico 
Kremlin, considerado o mais belo da Rússia. Visita do Kremlin, a 
Plaza de las Catedrales, a Corte dos Bispos e o Jardim de Metropo-
lita. Saída até Yaroslav. Jantar e alojamento. 

Dia 8º (Domingo): YAROSLAVL / 
KOSTROMÁ- PLIOS / SÚZDAL
Café da manhã. Visita panorâmica de Yaroslavl, uma das cidades 
do “Anel de Ouro”e declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, onde se destaca suas Galerias Comerciais, as Oficinas 
do Governo, a Casa Vakromeyev, a Universidade Estatal, Teatro 
Volkov, e a igreja mais antiga de toda Rússia, São João Batista. 
Continuamos as visitas da igreja do profesta Elias e o monastério 
da Transfiguração do Salvador. Saída até Kostromá. Almoço. Visita 
panorâmica de Kostromá, poderemos admirar a praça Susanin, Torre 
dos Bombeiros, Casa da Guarda, Monumento a Mijaíl Romanov, 
Monastério da Epifanía, Monastério Ipatiev, onde se destaca a ca-
tedral da Trinidade e o Palácio de Romanov. Visita do museu de 
arquitetura de madeira. Parada em Pilos, denominada “Suíça de 
Volga”, onde poderemos admirar a igreja da Ressurreição de Cristo, 
igreja da Trinidade, igreja Vedénskaya e a catedral da Assunção. 
Saída até Súzdal. Jantar e alojamento.

Dia 9º (Segunda): SÚZDAL / BOGOLYÚBOVO / 
VLADIMIR / MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica, considerada uma obra mestra 
da arquitetura russa, maravilhoso conjunto de 200 monumentos 
tanto religiosos como civis, incluindo 27 campanários e 5 monasté-
rios. O principado Vladimir-Súzdal aglutinados as principais cidades 
do “Anel de Ouro”formando assim o núcleo da antiga Rússia, de-
clarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Visita do Kremlin, 
em seu interior se destaca a Catedral de la Natividad e a igreja 

Dia 1º (Domingo): SÃO PETERSBURGO 
Chegada à São Petersburgo. Traslado al hotel. Acomodação no 
hotel.

Dia 2º (Segunda): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer seu centro his-
tórico e seus principais monumentos. São Petersburgo, declarada 
Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, é chamada de 
“Veneza do Norte”devido aos inumeráveis canais, ilhas e pontes. 
Poderemos apreciar a Perspectiva Nevsky, com seus prestigiosos 
edifícios: Palácio Anichkov, Palácio Belozersky, Catedral de Nossa 
Senhora de Kazán, Eliseev, etc. Atravessaremos a Fontanka, rio 
que cruza o centro urbano, assim como o rio Moika e o canal Gri-
boyedov, onde encontra-se a celebre igreja de San Salvador sobre 
o Sangue Derramado, de estilo russo com suas cupulas coloridas e 
douradas, em forma de bulbo. O antigo Palácio de Inverno, residên-
cia dos Czares agora Museu de Hermitage. Veremos a estátua de 
Pedro o Grande frente ao edifício do Senado e a Catedral de San 
Isaac. Breve passeio pelo bairro Dostoievski e visita da igreja de São 
Vladmir e o Mercado Kuznechny. Visita exterior da cabine de Pedro o 
Grande. Continuaremos com a visita da Fortaleza de Pedro e Paulo. 
Almoço. Tarde livre. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º (Terça): SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Manhã livre. Almoço e visita do Museu de Hermi-
tage, o maior museu da Rússia, assim como um dos mais importan-
tes do mundo, contando com mais de 3 milhões de obras de arte. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 4º (Quarta): SÃO PETERSBURGO / 
MOSCOU
Café da manhã. Visita opcional a Pavlovsk e visita do Palácio com 
sua grande coleção de porcelanas e pinturas do interior e seus 
salões, o seu Parque com 600 hectares. Continuação ao Parque 
de Catalina em Pushkin onde poderemos admirar seus jardins e o 
exterior do Palácio. Almoço e traslado a estação ferroviária. Saída 
a Moscou em trem de alta velocidade de classe turista*. Chegada 
a Moscou. Traslado ao hotel, acomodação e jantar frio tipo picnic.

*Em caso de impossibilidade de reservar o trem, o transporte será 
realizado em avião de linha regular.

Dia 5º (Quinta): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou, seu centro histórico 
e seus principais monumentos. Através da avenida Tverskaya, che-
garemos a Plaza Roja, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, rodeada pelo Museu de História, as muralhas do Kremlin 
e a catedral de São Basílio. Aos arredores estão o teatro Bolshoi, a 
catedral de São Salvador, o imponente edifício da Lubianka, sede da 
antiga KGB, e as pequenas igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. 
Continuaremos pelas avenidas que cercam o rio Moskova, com vis-
tas do parlamento, a Duma, o estádio olímpico e a “colina de los 

Hotéis Previstos
ou similares

O TOUR INCLUI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em outros dias 
diferentes ao tour tem suplemento).
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário, 
habitações duplas com chuveiro ou ducha.
• 8 almoços e 8 jantares em restaurantes ou hotéis (sem bebidas) 
indicados no itinerário.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o 
número de participantes.
• Bilhete no trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à 
Moscou. (Em algumas saídas este trajeto poderá ser realizado de 
avião).
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia falando espanhol.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Tour 10 Dias: S.Petersburgo / Moscou

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Saídas 2017 Categoria Primeira

Saídas 28 Maio à 11 Junho
Sup. Apartamento Individual
Resto das Saídas
Sup. Apartamento Individual

2.480
930

2.295
790

Cidades Categoria Superior 4****

S.Petersburgo

Moscou 

Yaroslavl
Suzdal

Marriott / Radisson / Sokos / Holiday Inn / 
Vedensky 
Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel / 
Borodino 
Park Inn / Ring Premier / St. Georges
Nikolaevskiy Posad / Kremlevsky / Novotel / 
Pushkarskaya Slobod

desde 2.295€

€

SI

2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

28
11
09, 16, 30
06, 13, 20
03, 17

Saídas 2017
A SÃO PETERSBURGO: DOMINGO

Inclui trem rápido de 
S. Petersburgo à Moscou

de madeira da Ressureição. Visita exterior do monastério de Sal-
vador e São Eutimio. Visita do Convento da Intercessão de Maria 
Pokrovsky. Saída até Bogolyúbovo, onde poderemos ver as ruinas 
do castelo do príncipe Bogolyubsky, que incluem a torre de escalera 
e a igreja da Natividad da Virgem. Saída até Vladmir. Almoço. Visita 
panorâmica de Vladmir, a cidade mais importante da Rússia até a 
invasão dos mongóis e declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Visita exterior da catedral de Asunção, considerada uma 
das mais importantes da Rússia e inspirada a catedral no Kremlin de 
Moscou. Visita a catedral de São Dimitri. Saída até Moscou. Jantar 
e alojamento.

Dia 10º (Terça): MOSCOU
Café da manhã  no hotel. Tempo livre até o traslado de saída ao 
aeroporto.

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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UZBEKISTAN

Bujara

Samarcanda

Taskent

2+1

1
2

Suplemento vuelos
(sujeto a modificaciones)

- Taskent / Urgench / Bujara em classe econômica 250€ NETO Por pessoa

Rota da Seda 8 DIAS

SASASASASASASASAAAASASASASASASASASASASAAAASASSASSSSSSSSS MAMAMAAMAMAMAMAMMAAAMAMMAMAAMAMAMAMAMAMAMAMMAMAAAMAMAAMAAAMAMAMAAARCRCRCRCRCRCRCRCRRCRRRRCRCRRRCRRRRRRRRRRRRRRR ANANAAAANANNANNNNANANANANANANNAANNANNNNNNNNNDADADA

VISITANDO: TASKENT / URGENCH / KHIVA / BUJARÁ / SAMARCANDA.

o Mausoléu de Saida Allautdina. Jantar em restaurante local e 
acomodação no hotel.

Dia 4º (Segunda): KHIVA / URGENCH / 
BUJARÁ
Café da manhã. Na hora oportuna traslado ao aeroporto de 
Urgench para embarcar em vôo até Bujará. Chegada a Bujara 
e almoço em restaurante local. Saída para visita panorâmica 
de Bujará, que por longo tempo tem sido o principal centro da 
cultura islâmica e é o lugar de peregrinação mulçumana mais 
importante do mundo. O centro histórico da cidade é Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Visita do Mausoléu dos Samáni-
das, o Mausoléu de Islam Samani. Em seu interior foi encontrada 
a tumba de Ismaíl Samani, o edifício mais antigo de Bujará. Vi-
sita do mausoléu e manantial santo Chashma Ayub, a “Fuente 
de Job”. Continuaremos com a visita da Mesquita Bolo-Hauz 
e da Cidade Ark, símbolo do Emirato de Bujará. Seguiremos a 
visita do conjunto arquitetônico Liabi-Hauz, situado em uma 
grande praça, composta por três edifícios: a “Khanqah”, desti-
nada as reuniões religiosas e ao retiro espiritual, a Medersa de 
Nadir Diván Begui e a Medersa Kukeldash. Visita da madraza 
Chor-Minor, ou Quatro Minaretes, com suas quatro torres coro-
ada de cúpulas, é uma das construções mais belas e atípicas de 
Bujará. Jantar em um restaurante local e acomodação no hotel.

Dia 5º (Terça): BUJARÁ / SAMARCANDA
Café da manhã. Visita do conjunto arquitetônico Poi-Kalyan, o 
“Pedestal do Grandíssimo”, que constitui o centro religioso da 
cidade santa de Bujará. Trata-se de um conjunto arquitetônico 
no centro histórico que inclui a Mesquita Kalyán, a Madraza 
Mir-i-Arab (visita exterior) e o Minarete Kalyán, o mais alto da 
época em todo o Oriente. Visita das Três Cúpulas-Mercado e 
da Madraza de Ulugh Beg, situada atrás do Bazar, é um das 
mais antigas da Ásia Central. Continuaremos com a visita da 
Madraza “Abdulazizhana”, a mais respeitável escola religiosa 
islâmica do século XV e a Mesquita Magoki-Attari, a mais an-
tiga de Bujará. Almoço em restaurante local e saída a Samar-
canda (290km, aproximadamente 5hs). Chegada e jantar em 
restaurante local. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Miercoles): SAMARCANDA
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica de Samarcanda, 
fundada as margens do rio Zeravshan, a cidade se beneficiou 
durante longos séculos de uma situação estratégica no cruza-
mento das principais rotas comerciais que hoje conhecemos 
como “Rota da Seda”, por onde transitam preciosas mercado-
rias entre China e Oriente Médio. Começaremos pela célebre 
Registán, o centro antigo da cidade, onde se erguem três anti-
gas madrazas - escolas ou universidades corônicas - considera-
das como o prototipo que inspria a maior parte da arquitetura 
islâmica dos últimos 600 anos: a madraza Sher-Dor, a madraza 
Tillya-Kori, e a madraza Ulugbek. Visita exterior do mausoléu 
Rukhabad que abriga um penacho de pelo de Mahona. Visita 
da célebre Plaza de Registán, o centro da cidade antiga. Al-
moço em restaurante local e continuação do passeio guiado 

Dia 1º (Sexta): TASKENT
Chegada à Tashkent e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Sábado): TASKENT 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da cidade antiga: 
Visita da Praça de Amir Temur com a estátua de Amir Temur 
em seu divino cavalo e a Praça da Independência onde é cele-
brado todas as festas e desfiles oficiais. Visitaremos o complexo 
arquitetônico Khast Imán, que inclui vários edifícios notáveis: 
a Madraza Barak Kan; o Mauseoléu Kaffal Shashi, a Madraza 
Kukeldash (visita exterior), o coração da cidade antiga. Pró-
ximo fica a Mesquita Juma “Mezquita del Viernes”, a Mesquita 
Telyashayakh e o Museu Coránico, este abriga a célebre biblio-
teca onde encontra-se o Alcorão de Osmán, o primeiro Alcorão 
escrito, um autêntico tesouro histórico, de enorme significado 
para os mulçumanos. Visita de Bazar Chorsu, um dos maiores 
da Ásia Central. Almoço. Pela tarde visita da parte moderna 
da cidade: Visita do Monumento de Terremoto e Museu de 
Artes Aplicadas, hoje em dia é um museu com uma coleção de 
7000 peças de arte popular. O museu não se destaca só por 
suas coleções mas também por sua estrutura e decoração, que 
reflete as maiores tradições da arquitetura nacional. Jantar em 
restaurante local. Acomodação no hotel.
 
Dia 3º (Domingo): TASKENT / URGENCH / KHIVA
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarcar 
em vôo com destino a Urgench. Traslado a Khiva. Visita da an-
tiga cidade de Itchan Kala, onde poderemos admirar seus mais 
de 50 monumentos históricos e mansões, suas características 
entre as obras mais conservadas da arquitetura mulçulmana da 
Ásia Central. Itchan Kala é considerado um autêntico museu ao 
ar livre e tem sido declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Visita do Minarete de Kalta Minor, encontra-se junto 
ao Medersa Mohamed Amín Khan, o maior da Khiva. Visita do 
Castelo Kunya Ark, a “velha fortaleza”. Em seu interior pode-
mos admirar a mesquita de verão, a prisão ou Zindán, a Sala 
do Trono ou Kurinich Khana, assim como a Casa da Moeda e 
numerosas mesquitas decoradas com cerâmicas azuis e bran-
cas. Visita da Madraza  Mohamed Rahim Khan, a Madraza 
Islam Khodia com seu minarete de 45m de altura, o mais alto 
da Khiva e visita da Madraza Allakuli Khan. Almoço. Também 
visitaremos o complexo arquitetônico Tash Khovli, o “Palácio 
de Pedra”, entre suas dependências encontra-se o Harén, a 
Sala de Recepção, a Chanceleria e o Tribunal de Justiça. Visita 
da Mesquita Juma “Mezquita del Viernes”, a principal mes-
quita de Khiva. Visita do Mausoléu de Pakhlavan Mahmud e 

Hotéis Previstos
ou similares

O TOUR INCLUI

• Traslado do aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em outros 
dias diferentes do tour tem suplemento).
• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Um total de 6 jantares e 6 almoços em restaurantes locais (sem 
bebidas).
• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o 
itinerário.
• Trem de alta velocidade “Afrosiab” Samarcanda-Taskent.
• Entradas necessárias.  
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.

Tour 8 Dias: Taskent / Taskent

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Saídas 2017 Categoria Única

Em apartamento duplo
Sup. Apartamento Individual

1.550
400

Cidades Categoria Única

Taskent
Khiva 
Bujará 
Samarcanda

Dedeman Silk Road 4*
Asia Khiva 3*
Asia Bukhara / Grand Bukhara 4*
Registan Plaza 4*

desde 1.550€

€

SI

2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

26
02, 16
14, 28
04, 18
01, 15

Saídas 2017
A TASKENT: SEXTA

com a visita da Mesquita Bibi-Khonum e Bazar Siab, onde po-
deremos comprar e provar frutos secos de Usbequistão. Jantar 
em restaurante local. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Quinta): SAMARCANDA / TASKENT
Café da manhã no hotel. Continuação da visita de Samar-
canda com o Observatório de Ulugh Beg e visita do Museu 
e das escavações arqueológicas da cidade antiga de Afrosiab. 
Continuação com a visita da Necrópolis do “Rei Vivo”e seus 20 
mausoléus da época timúride, é um dos complexos arquitetôni-
cos mais importantes de Samarcanda. Almoço em restaurante 
local. Traslado a estação para embarcar em trem de alta velo-
cidade “Afrosiab”com destino a Tashkent. Chegada e jantar 
de despedida em restaurante local com espetáculo folclórico. 
acomodação no hotel.

Dia 8º (Sexta): TASKENT
Café da manhã  no hotel. Tempo livre até o traslado de saída ao 
aeroporto.

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.



214 PAÍSES NÓRDICOS, PAÍSES BÁLTICOS E RÚSSIA

CHINA

MONGÓLIA

RÚSSIA

Novosibirsk Irkutsk

Ulan Batos

Pekin

Moscou
Ekaterimburgo

O Transiberiano 11 e 18 DIAS
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Dia 2º (Sexta): MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou, começando 
através das amplas avenidas como a célebre Tverskaya, 
chegaremos a “Colina de los Gorriones”, onde encontra-se 
a Universidade Lomonossov e poderemos admirar uma es-
plêndida vista da cidade. Contemplaremos os exteriores do 
célebre Monastério de Novodiévichi e seu lago, que inspirou 
a Tchaikovsky no “Lago dos Cisnes” e efetuaremos uma 
parada no Parque da Vitória. Conheceremos as avenidas 
que bordam o rio Moscova, com vistas da “Casa Blanca”, 
sede do governo russo. Continuaremos o passeio na rua 
Arbat e passaremos em frente a Catedral de San Salvador, 
o edifício do parlamento russo, o célebre Teatro de Bolshoi 
e o imponente edifício da “Lubianka”, sede da antiga KGB. 
Percorreremos as ruas do antigo bairro “Kitai-Gorod” e 
suas pequenas igrejas até chegar a Praça Roxa, declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e também onde 
situa-se o Mauseoléu de Lenin. Almoço. Visita da Galeria 
Tretiakov, com uma enorme coleção de objetos que nos 
permite compreender e admirar a história da arte russa, 
sacra e laica. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º (Sábado): MOSCOU / O TRANSIBERIANO
Café da manhã. Visita do Kremlin com suas catedrais, o 
mais importante do país, declarado Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. Faremos uma visita interna do recinto 
para admirar a “Campana Zarina”, a maior do mundo e 
também o “Cañón Zar”, um dos maiores já construídos. 
Finalizaremos visitando a célebre “Plaza de las Catedrales”, 
emoldurada por San Miguel, Assenção e Anunciação. Al-
moço. Pela tarde faremos uma visita ao metrô de Moscou, 
decorada pelos mais importantes artistas da época onde 
utilizaram materiais de todos os cantos do país, é o prin-
cipal meio de transporte da cidade e um dos principais do 
mundo com 200km de linhas e 145 estações. Traslado a es-
tação de trem Kazansky e saída para Ekaterimburgo (cabine 
de 2ª classe, 4 compartimentos). Jantar a bordo.

Dia 4º (Domingo): TRANSIBERIANO / 
EKATERINBURGO
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada a Ekaterim-
burgo, capital da região dos Urales, Porta da Ásia e Siberia. 
Seu nome faz alusão a Santa Catalina, com honras a esposa 
do Czar Pedro o Grande. Na década de 20, Ekaterinburgo 
se transformou em um dos mais importantes centros indus-
triais da Rússia, sendo hoje em dia uma das cidades mais 
dinâmicas do país. Traslado ao hotel. Jantar. Acomodação 
no hotel.

Dia 5º (Segunda): EKATERINBURGO / 
TRANSIBERIANO
Café da manhã. Visita de Ganina Yama. Situada a 15km 
ao norte de Ekaterinburgo. Este lugar é um memorial do 
assassinato dos romanos pelos bolcheviques. Visita do 
monumento, é através de Ekaterimburgo que cruzaremos 
a fronteira entre Europa e Ásia. Teremos a oportunidade de 
celebrar a passagem do continente degustando uma sabo-

Do Kremlin ao Lago Baikal e a Grande Muralha

Quem nunca sonhou com o Transiberiano? No imaginário coletivo, esta 
viagem mítica está intimamente asociada as peripécias de Miguel Stro-
goff, imortalizado por Julio Verne. Ainda hoje, na era da tecnologia, o 
está viagem segue sendo uma extraordinária aventura.

É uma viagem absoluta, uma travessia da Terra onde, dias após dia, a 
paisagem mostra as mais belas cidades da Rússia, Siberia, Mongolia, 
China; as planícies se estendem até o infinito, as montanhas se elevam 
até o puro céu azul, fluem os rios de cor zafira e se abre a nossos olhos 
a extraordinária beleza do Lago Baikal. Inferno e paraíso ao mesmo 
tempo.

Sibéria é selvagem e misteriosa, com extensos e impenetráveis bosques, 
gelo eterno...esta terra indômita sempre fascinou a russos e estrangei-
ros. Em 1857, Nikolai Muraviev-Amurski, governador geral da Siberia, 
lançou pela primeira vez a ideia de uma construção ferroviária entre 
Moscou e Siberia. Tiveram que esperar até 1891 para que o projeto fosse 
finalizado. Seguindo os desejos de Alejandro III, a primeira pedra da obra 
foi em Vladivostok em 31 de maio. Em 12 de agosto de 1916 a linha foi 
definitivamente inaugurada, mais de 25 anos depois! Enquanto isso, ele 
construiu uma passagem através dos Urales, cercando o lago Baikal, eles 
foram erguindo longas pontes para atravessar o Obi, o Yenisei e o Amur, 
todos em condições geográficas e climáticas extremas. Todo o trabalho 
foi feito a mão, sem a intervenção de máquinas, a um ritmo de 1,6 a 
4km por dia, 9289km de comprimento, 100 milhões de metros cúbicos 
de terra, 1 milhão de toneladas de carris e 12 milhões de traviesas cons-
tituem a maior realização na história ferroviária, um recorde absoluto 
na época. Mais de 70.000 trabalhadores forçados sofreram nesta obra 
farônica que custou mais de 1000 milhão de rublos.  

Mongólia é uma dos territórios mais virgens do planeta, selvagem e 
praticamente intacta. Entre Europa e Ásia, entre Rússia e China, segue 
sendo uma terra cheia de icógnitas onde as distâncias são medidas a 
galopes de cavalos. Cheio de povos nômades, os mongóis estão fiel-
mente apegados ao seu território, seus costumes e tradições, o habitat 
tradicional continua sendo o feltro e o principal meio de transporte ainda 
é o cavalo. Um mundo ainda a ser descoberto.

Dia 1º (Quinta): MOSCOU (CHEGADA)
Chegada e assistência no aeroporto. Traslado ao hotel.

2017
Junho
Julho
Agosto
Setembro

01  
06  
10
07

Saídas 2017
A MOSCOU: QUINTA

rasa taça de vinho espumante russo. Almoço. Regresso a 
Ekaterimburgo para fazermos uma visita panorâmica com 
os monumentos dos Fundadores da Cidade, Tatischev e 
Genin. Entre as diferentes catedrais e igrejas que iremos 
observar, destaca-se a Capela de Santa Catalina, a antiga 
Oficina de Minas e muitas casas de mercadores, palácios e 
mansões do século XIX situadas junto ao lago que borda 
a cidade. Visita da Catedral Nevsky e a Igreja do Sangue 
Derramado em Ekaterimburgo. Jantar. Traslado a estação 
de trem e saída em direção a Novosibirsk. Noite a bordo.

Dia 6º (Terça): TRANSIBERIANO / NOVOSIBIRSK
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada a Novosibirsk, 
terceira maior cidade da Rússia em termos de população e 
a mais importante da Siberia. Traslado ao hotel. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 7º (Quarta): NOVOSIBIRSK / TRANSIBERIANO
Café da manhã. Visita da cidade, onde poderemos desco-
brir duas imponentes obras: a Ponte do Metrô sobre o rio 
Obi e a Presa de Novosibirsk, cercando a cidade que for-
mam o chamado “Mar da Siberia”. Passaremos pelo Museu 
Ferroviário, cujos exteriores nos permite apreciar diversas 
locomotivas e vagões de diferentes épocas. Finalizaremos 
nossa visita em Akademgorodok, a cidade universitária da 
Siberia, cercada por bosques. Almoço. Continuação com a 
visita do Porto de Oktyabrskaya e Krasny Prospekt, a princi-
pal avenida. Na Praça Lenin fica o Teatro da Ópera e Ballet, 
e também o Monumento da Glória. Jantar. Traslado a esta-
ção ferroviária e saída em direção a Irkutsk. Noite a bordo.

Dia 8º (Quinta): O TRANSIBERIANO
Café da manhã, almoço e jantar a bordo. O Trem continua 
sua rota pela Siberia até o Leste, em direção a Irkutsk, se-
guindo os passos de Miguel Strogoff, célebre personagem 
de Julio Verne. Na cidade de Krasnoiarsk, atravessaremos 
o majestoso Yeniséi, o segundo maior rio da Rússia. Noite 
a bordo.

Dia 9º (Sexta): TRANSIBERIANO / IRKUTSK / 
LAGO BAIKAL
Café da manhã. Chegada a Irkutsk, a cidade mais impor-
tante da Siberia Oriental. Traslado a Listvianka, um pe-
queno povoado situado as margens do lago Baikal, onde 
realizaremos um pequeno passeio e visitaremos a igreja 
de madeira de San Nicolás e o pequeno mercado. Visita 
do Ecomuseu de Baikal e um submarino virtual para ver-
mos as profundidades do lago. Almoço churrasco junto ao 
lago para provar os típicos pescados do Baikal enquanto 
admiramos a belas paisagens deste lugar único. Tomare-
mos um teleférico para subir ao alto do monte Chersky 
(755m) com vistas desnumbrantes. Desceremos a pé por 
um amplo caminho, admirando os bosques e paisagens. 
Caso as condições metereológicas permitirem, cruzaremos 
as águas do lago em barco onde poderemos admirar as 
paisagens que cercam o lago. Faremos uma parada em al-
guma de suas praias, onde teremos a ocasião de desafiar a 

desde 4.230€
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Hotéis Previstos
ou similares

O TOUR INCLUI

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

COMUM PARA AMBOS PROGRAMAS: 
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. (Traslados em outros dias 
diferentes ao tour tem suplemento).
• Todas as visitas e entradas segundo o programa.
• Guias locais falando espanhol em todas as visitas e traslados 
segundo programa. 
• Transporte em ônibus climatizado durante visitas e traslados.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS. 

PROGRAMA 11 DIAS MOSCOU / IRKUST: 
• 6 cafés da manhã (em hotéis) + 1 café da manhã (em restaurantes 
das cidades) + 3 cafés da manhã à bordo (em trens).
• 5 almoços (em restaurantes das cidades) + 1 almoço picnic às 
margens do Lago Baikal (o dia 10º) + 3 almoços à bordo (em trens).
• 5 jantares (em hotéis) + 1 jantar (em restaurantes das cidades) 
+ 3 jantares à bordo (em trens).
• Guias locais falando espanhol para todas as visitas e traslados 
segundo programa e guia acompanha falando espanhol para o 
trem de Moscou à Irkutsk (dias 3-11º).
• Trem Moscou - Ekaterimburgo - Novosibirsk - Irkutsk (cabine 2 
classe, 4 leitos por compartimento).

PROGRAMA 18 DIAS MOSCOU / BEIJING: 
• 10 cafés da manhã (em hotéis) + 2 cafés da manhã (em 
restaurantes das cidades) + 4 cafés da manhã à bordo (em trens) 
+ 1 café da manhã picnic à bordo (em trem).
• 8 almoços (em restaurantes das cidades) + 1 almoço picnic às 
margens do Lago Baikal (Dia 10º) + 6 almoços à bordo (em trens) 
+ 1 almoço Barbacoa na Mongolia (Dia 13º).
• 5 jantares (em hotéis) + 6 jantares (em restaurantes das 
cidades) + 5 jantares à bordo (em trens).
• Guias locais falando espanhol para todas as visitas e traslados 
segundo programa e guia acompanhante falando espanhol no 
trem de Moscou à Beijing (dias 3-18º).
• Trem Moscou - Ekaterimburgo - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-
Bator - Beijing (cabine 2ª classe, 4 leitos por compartimentos)

Hora
Durante a viagem teremos vários fusos horários, 5 deles no interior da Rússia. 

Porém a bordo do trem, ao longo de todo o itinerário russo até a fronteira 

russo-mongol, a hora oficial é a de Moscou.

Clima
O clima é continental ao longo de todo passeio, com invernos muito frios e 

verões muito calorosos, sendo que pela noite as temperaturas podem abaixar, 

especialmente na Mongólia e em torno do lago Baikal.

Moeda
Cada um dos três países tem sua própria moeda: o Rublo na Rússia, o Tugrik 

na Mongólia e o Yuan na China.

Gastos à bordo
No vagão do restaurante, ao longo de quase todo o passeio pode ser pago 

em rublos russos e em dólares US. É bom levar notas de pouco valor, já que 

o troco é difícil.

Formalidades: Vistos
É preciso obter os vistos correspondentes para cada um dos três países via-

jados.

A vida à bordo
O Transiberiano não é um trem de luxo. As condições de conforto são extre-

mamente simples. Este tipo de viagem convém aos que dão valor a auten-

ticidade, a aventura e o encanto desta mítica viagem, acima do conforto e 

das comodidades. Os compartimentos de 2ª classe dispõe de 4 beliches, duas 

superiores e duas inferiores, que se transformam em assentos durante o dia. 

Os compartimentos de 1ª classe dispõe de duas camas.

Cada vagão dispõe de dois pequenos banheiros, um em cada lago do vagão, 

sobreamente equipados (lavabo, wc, uma tomada elétrica) onde a água as 

vezes é escasa. É conveniente levar consigo objetos como vaporizador de 

água mineral, toalhas refrescantes para limpeza, shampoo seco, etc. Não há 

chuveiros a bordo do trem, se bem que em nosso itinerário a numerosas pa-

radas e alojamentos em hotéis ao longo do passeio, permitindo descansar e 

realizar suas condições de habituais. Em cada vagão viajam dois responsáveis 

que se alteram entre as diversas tarefas: distribuição de lençóis, mantas, al-

mofadas, etc. O Transiberiano dispõe de um vagão-restaurante. As refeições 

devem ser pagas diretas no efetivo. Cada vagão dispõe de um típico Samovar 

que distribuí água quente 24hs: podendo ser levado consigo café em pó, etc. 

Recomendamos levar pilhas, fitas, etc, em quantidade suficiente para suas 

câmeras. As tomadas elétricas disponíveis para recarregar as baterias são as 

situadas no banheiro.

Escalas
O trajeto do Transiberiano é único até a região de Irkutsk e a partir de la se divide 

em dois itinerários históricos: o que leva até a costa do Oceano Pacífico em Vla-

divostok e o que através da Mongólia, entre na China chegando até Pekin. Cada 

estação se fica ativa com a chegada do trem. As plataformas ficam repletas de 

“bábushkas”vendendo todos os artigos imagináveis, desde produtos típicos da 

cozinha e artesantos locais, até roupas e utensílios diversos. O Transiberiano é 

hoje em dia uma arte comercial de grande importância. Entre as paradas, as mais 

belas paisagens desfilam diante de nossos olhos, desde os bosques de Taiga as 

pradarias da Mongólias, altas montanhas, e o mágico lago Baikal. Dentro do trem, 

as tímidas conversas do começo dão lugar de animadas conversas ao longo da 

viagem. Aos russos encanta a vida social, jogam cartas ou xadrez, improvissos nos 

bares, o vagão-restaurante nunca fica vazio, e cada um vive ao seu ritmo, a vida 

a bordo se organiza por si só.

Tour 11 Dias: Moscou / Irkust

Tour 18 Dias: Moscou / Beijing

Preço por pessoa em € EURO
em habitação dupla

Saídas 2017 Categoria Superior

Em apartamento duplo nos hotéis e 
cabine quádrupla em trem
Sup. Apartamento Individual em hotéis
Sup. Cabine tripla em trem
Sup. Cabine doble em trem
Sup. Cabine individual em trem

4.230
970
350
880

2.460

Saídas 2017 Categoria Superior

Em apartamento duplo nos hotéis e 
cabine quádrupla em trem
Sup. Apartamento Individual em hotéis
Sup. Cabine tripla em trem
Sup. Cabine doble em trem
Sup. Cabine individual em trem

5.990
1.320

530
1.510
4.560

Cidades Categoria Superior

Moscou

Ekaterimburgo
Novosibirsk
Irkutsk
Listvianka
Terelj
Ulan-Bator
Beijing

Marriott / Radisson / Holiday Inn / Novotel, 
Borodino (P)
Park Inn / Novotel (P)
Doubletree / Marriott/ River Park / Azimut (P))
Marriott (P) / Doubletree by Marriott
Baikalskie Terema / Krestovaya (TS)
Acomodação no hotel. especial Yurta
Palace / Ramada / Blue Sky (P)
Hotspring / King Wing / Radisson Blu / 
Jianguo (P)

€

SI

frieza do Baikal tomando um banho em suas limpas águas. 
Realizaremos uma pequena caminhada em suas margens 
para descobrir alguns objetos da cultura local. Jantar e alo-
jamento em um típico composto de casas feitas de madeiras 
as margens do lago.

Dia 10º (Sábado): LAGO BAIKAL (LISTVIANKA) 
/ IRKUTSK
Café da manhã. Traslado a Irkutsk com parada na Rocha 
de Chamán, onde encontra-se a fonte espiritual de grande 
valor para os povos locais. Visita do museu Etnográfico ao 
ar livre de arquitetura Taltsy. Almoço. Visita da cidade de 
Irkutsk, considerada com justiça uma cidade-museu com 
mais de cem monumentos de grande relevância, como o 
Teatro Dramático ou o Teatro Musical, a Igreja de Salvador, 
a Catedral Polaca de estilo gótico e outros edifícios religio-
sos. Continuamos com a visita do Convento Znamensky, 
um dos mais antigos monastérios da Siberia. Visita do 
Museu dos Decembristas, mansão dos príncipes Trubetskoy 
e Volkonsky, as coleções incluem seus objetos pessoais, do-
cumentos e móveis. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 11º (Domingo): TRANSIBERIANO*
Traslado até a estação de trem e saída em direção à Ulán 
Bator. Café da manhã à bordo (tipo picnic). Depois de con-
tornarmos o Lago Baikal, um dos mais belos trajetos da rota 
do Transiberiano, o trem atravessará a fronteira ruso-mon-
gól. Almoço e jantar à bordo (tipo picnic). Noite à bordo.
*Depedendo das disponibilidades, o trem selecionado po-
derá sair de Irkutsk no dia 10º pela tarde.

Para os passageiros do programa de 11 dias: Café 
da manhã e traslado ao aeroporto.

Dia 12º (Segunda): TRANSIBERIANO / 
ULAN BATOR / TERELJ
Chegada a Ulan Bator, capital da Mongólia. Traslado ao 
hotel. Café da manhã e saída para efetuarmos uma vi-
sita panorâmica da cidade, passando pela célebre Praça 
Sukhbaatar, o Sino do Mundo e o Mausoléu de Sukhbaatar. 
Um dos mais belos monumentos de Ulan Bator é o Palácio 
de Inverno. Visitaremos os monumentos religiosos mais in-
teressantes da cidade: o Monastério Choijin-Lamyn-Sum, o 
Templo Zhanray Sing e terminamos no mais famoso deles, o 
Monastério Gandan. Continuaremos com a visita do Museu 
de História Nacional. Almoço. Saída até o parque nacional 
de Terelj, com sua característica paisagem de grande be-
leza. Chegada ao acampamento, situado no parque nacio-
nal, onde teremos a oportunidade de conhecer a autêntica 
vida dos nômades mongóis, e também onde descansaremos 
em suas típicas “yurtas”. Jantar e acomodação em rota.

Dia 13º (Terça): TERELJ
Café da manhã. Iremos visitar uma típica família nômade 
com fim de conhecer sua vida cotidiana: preparação dos 
produtos lácteos, construção e montagem de uma yurta, 
criação de animais onde destaca-se os célebres Yaks. 
Possibilidade de um passeio a cavalo, principal meio de 
transporte do país. Almoço a base de um típico chur-
rasco mongól. Pela tarde, visitaremos o templo budista de 
Aryabal, onde poderemos desfrutar um lindo panorama do 
parque. Jantar junto a fogueira no acampamento. Noite 
em rota.

Dia 14º (Quarta): TERELJ / ULAN BATOR
Café da manhã. Regresso a Ulan Bator e visita do Museu 
Choijin Lama, um dos mais esplêndidos monumentos da ar-
quitetura mongolia. Almoço. Visita do Memorial de Zainan, 
onde desfrutaremos magníficas vistas da cidade de Ulan 
Bator e do vale do rio Tola. Visita ao Palácio de Bogdo Khan 
onde viveu Bogdo Khan VIII, o último Khan da Mongolia, 
inclui o completo Palácio de Verão e de Inverno. Pela tar-
de-noite, assistiremos a um espetáculo folclórico que nos 
permitirá conhecer as músicas, bailes e tradições deste mis-
terioso povo. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 15º (Quinta): ULAN BATOR / 
TRANSIBERIANO
Café da manhã e traslado a estação ferroviária com saída 
em direção a Beijing, cruzando o sul da Mongolia onde situa-se 
o deserto de Gobi. Almoço e jantar a bordo.

Dia 16º (Sexta): TRANSIBERIANO / BEIJING 
(PEKÍN)
Café da manhã no trem. Chegada à Beijing, Transiberiano 
a maior via férrea do mundo, cruza dois continentes. Al-
moço. Visita do Templo de Cielo (Tian Tan). Situado ao sul 
de Pekin, é o maior complexo religioso da China. Jantar 
típico chinês onde poderemos degustar o pato laqueado, 
o prato mais célebre da cozinha nacional. Acomodação no 
hotel.

Dia 17º (Sábado): BEIJING (PEKÍN)
Café da manhã. Visita da Cidade Proibida, o mais antigo 
conjunto arquitetônico da China, decorada graças ao ca-
pricho e fantasia de 24 imperadores das dinastías Ming e 
Qing. Almoço. Visita da Grande Muralha, construída pelos 
imperadores chineses para defender-se das devastadoras 
expedições militares mongois, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 18º (Domingo): BEIJING (SAÍDA)
Café da manhã  no hotel. Tempo livre até o traslado de 
saída ao aeroporto.

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados até às 10hs.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.


