
RÚSSIA NO INVERNO 1
São Petersburgo e Moscou

8 DIAS
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RÚSSIA

São Petersburgo

Moscou

por apenas

1.095€

cidade , assim como o rio Moika, o ca-
nal Griboyedov e por último a famosa 
igreja de São Salvador sobre o sangue 
derramado, de inconfundivel  estilo russo 
com suas cúpulas coloridas e douradas. 
O antigo Palácio de Inverno, imponente 
residência dos Czares, transformado no 
Museu Hermitage, a estátua de Pedro o 
Grande, edifício do Senado e da Catedral 
de Santo Isaac. Um breve passeio pelo 
bairro de Dostoyevsky para  visitaremos 
a igreja de São Vladimir e o mercado Kuz-
nechny. Continuamos com a visita  pela 
parte  externa do navio de guerra “Au-
rora”, antigo barco da Marinha Imperial. 
Visita da fortaleza de Pedro e Paulo, o 
panteon Czares dos Romanos, localizado 
em uma pequena ilha em frente ao Pa-
lácio de Inverno. Tarde livre. Alojamento.

3º DIA - Quarta: SÃO PETERSBUR-
GO
Café da manhã. Dia livre para desfrutar 
da cidade com possibilidade de realizar 
algumas visitas opcionais que serão ofe-
recidas pela  guia local. Alojamento.

4º Dia - Quinta: SÃO PETERSBUR-
GO - MOSCOU
Café  da manhã. Dia livre. Na hora 
apropriada saida para  a estação ferro-
viária para embarcar no trem de alta ve-

locidade para Moscou. (casse turista) * 
Chegada em Moscou e traslado ao Hotel. 
Alojamento. 

* Em caso de impossibilidade de reservar 
o trem de alta velocidade, o transporte 
entre San Petersburgo a Moscou será 
realizado em avião em voo regular. (15k 
franquia)

5º Dia - Sexta: MOSCOU  
Café  da  manhã. Saída para realizar 
uma visita panorâmica para tomar con-
tato com a cidade, o seu centro histórico 
e seus principais monumentos. Através 
de amplas avenidas como a famosa 
Tverskaya, chegaremos à Praça Vermel-
ha, declarada Património da Humanida-
de pela UNESCO, chamada assim pela 
cor dos ladrilhos dos edifícios que o 
rodeiam: o museu histórico, as muralhas 
do Kremlin e a catedral de São Basílio. 
Nas proximidades estão  o famoso tea-
tro Bolshoi, a Catedral de Cristo São Sal-
vador, o imponente edifício da Lubyanka, 
sede da antiga KGB, e pequenas igrejas 
do bairro antigo “Kitai Gorod”. Vamos 
atravessar as avenidas que cercam o 
rio Moskova, com vistas do parlamento, 
a Duma ou “Casa Branca”; o Estádio 
Olímpico,etc.. Contemplaremos o exte-
rior do famoso mosteiro de Novodévitchi 

e o seu lago, que inspirou Tchaikovsky 
em o “Lago dos Cisnes” e faremos uma 
parada no  Parque Vitória, construído 
antes da segunda guerra mundial. Con-
tinuamos a Arbat, lugar favorito de en-
contro dos moscovitas, animada avenida 
no coração do centro antigo. Pequena 
degustação de Vodka. Conheceremos 
as princípios destilarias de alcool de 40 
graus (em sua  versão comercial), que 
fazia parte da alimentação de combate 
dos  soldados soviéticos na frente na 
segunda guerra. Visita ao Convento de 
Novodévitchi, declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, que é um 
dos mais bonitos da Rússia. Tarde livre. 
Alojamento.

6º DIA - Sábado: MOSCOU  
Café  da  manhâ. Dia livre para desfru-
tar da cidade ou  a possibilidade de um 
tour opcional a ser oferecido pelo guia 
local. Alojamento.

7º DIA - Domingo: MOSCOU  
Café da manhã. Dia livre para terminar 
de desfrutar da linda Moscou. Alojamento

8º Dia - Segunda: MOSCOU 
Café da manhã. Na hora apropriada 
saída para o aeroporto para embarque 
em voo de regresso.

S. Petersburgo

Moscou

Holiday Inn / Vendensky / 
Radisson
Holiday Inn / Radisson / Novotel 
/ Borodino

Todas as Saídas
Sup. Habitação Individual

1.095
650

HOTÉIS PREVISTOS 
ou similares

Preço por pessoa em € Euros 
em Apartamento Duplo

Categoria Superior 4**** Tour de 8 Dias: S. Petersburgo / Moscou 

Visitando: São Petersburgo / Moscou. Inclui trem diurno alta velocidade

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

Saídas Inverno 2016/17
SÃO PETERSBURGO: SEGUNDA

2016
Novembro 
Dezembro 

2017
Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

O TOUR INCLUI: 
• Traslado chegada e saída (Traslado realizado em  dia diferente do tour tem suplemento)
• Alojamento e café  da  manhã durante todo o roteiro,  em hoteis 4* 
• Transporte em ônibus de turismo padrão europeu  ou em micro ônibus  (conforme número de  passageios)
• Bilhete em trem alta velocidade (classe turitica) de São Petersburgo a Moscou. (Algumas saídas poderão
   ser feito de avião)
• Guia falando  espanhol durante  todo o circuito.
• Visitas guiadas segundo itinerario com guia local falando espanhol.
• Seguro de assistência de viagem Internacional.

1º DIA - Segunda: SÃO PETERS-
BURGO
Chegada a São Petersburgo. Recepção e 
traslado ao hotel. Alojamento.

2º DIA - Terça: SÃO PETERSBUR-
GO
Café da manhã. Saída para realizar 
a visita panorâmica e ter um perfeito 
contato com a cidade, o seu centro his-
tórico e suas atrações. San Petersburg, 
declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, é chamado de “Veneza 
do Norte” por causa dos inúmeros ca-
nais, ilhas e pontes. Podemos apreciar 
Nevsky Prospekt, com os seus prestigio-
sos edifícios:Palácio Anichkov, Palácio 
Belozersky,Catedral de Nossa Senhora 
de Kazán, Eliseev, etc... Atravessaremos 
o rio Fontanka que cruza o centro da 


