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Polônia Maravilhosa

Polônia, Berlim e os Países Bálticos

Países Bálticos: ”Estônia, Letônia e Lituania”

Países Bálticos e Rússia

Rússia 1: São Petersburgo e Moscou

Rússia 2: Moscou e São Petersburgo

São Petersburgo, Moscou e o Anel de Ouro

Rota da Seda

O Transiberiano

Rússia e Cruzeiro pelo Volga
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Visitando: Varsóvia, Poznan, Wroclaw, Cracóvia, Czestochova, Varsóvia.

cado,  a Majestosa Prefeitura que abriga
elegante a Praça Principal. Tarde livre na ci-
dade. Jantar e alojamento.

4º DIA – QUA. - POZNAN / 
WROCLAW
Café da manhã. Saída para Wroclaw. Al-
moço. Pela tarde, visita de Wroclaw, bela
cidade, onde mais de 100 pontes e passa-
relas atravessam o Oder e suas ramifica-
ções. No centro da Grande Praça (Rynek)
está a prefeitura gótica (Ratusz), uma das
maiores da Europa, autentica pérola da ar-
quitetura profana da Silesia com seus piná-
culo e seu relógio astronômico. Visitaremos
também a Catedral, obra maestra do gó-
tico, assim como a Universidade (visita ex-
terior), por lá passaram números prêmios
Nobel.  Restante do dia livre. Jantar e alo-
jamento.

5º DIA – QUI. - WROCLAW / 
OSWIECIM / CRACÓVIA
Depois do café da manhã. Saída para Os-
wiecim (Auschwitz) para visitar este triste
lugar da história europeia. Este simbolo do
Holocausto é um lugar comemorativo e de
reflexão sobre as atrocidades da guerra. Al-
moço. Saída em direção a Cracóvia. Che-
gada e visita do bairro judeu com guia
local. Jantar e alojamento.

6º DIA – SEX. - CRACÓVIA
Café da manhã. Dia dedicado a visita de
Cracóvia que é reconhecida como Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO, é uma
das mais belas cidades do mundo. Visita a
fortaleza de  Wawel, antiga residência dos
reis polacos que a tempos é cidadela, cas-
telo florentino e catedral gótica. Almoço.
Tarde livre para compras ou passear pela ci-
dade. Opcional: excursão a Wieliczka para
visitar as minas de sal, reconhecidas como

1º DIA - DOM. - VARSÓVIA / 
CHEGADA
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento.

2º DIA – SEG. - VARSÓVIA
Depois do café da manhã, visita de Varsóvia.
Um ambiente especial reina no centro antigo
(Stare Miasto), completamente reconstruído
depois da guerra e reconhecido como Patri-
mônio da Humanidade pela UNESCO. As
ruas estão bordeadas por edifícios dos séc.
XV e XVIII e rodeadas de restos de muralhas
com poços e barbacãs. A praça do Mercado
é de grande beleza, as construções em volta
das ruas que formavam a Via Real são em
sua maior parte edifícios históricos. Visita por
dentro do Palácio Real que ao longo de sua
história foi constantemente remodelado e
ampliado. Foi a residência dos reis polacos e
depois o Parlamento. Hoje em dia possui nu-
merosas salas e gabinetes de mármore que
são testemunho do extremo refinamento da
época. Continuação ao Parque Lazienki. Al-
moço durante a excursão. Jantar e aloja-
mento.Opcional (com suplemento): Varsovia
Iluminada e jantar Judeu com musica.

3º DIA – TER. - VARSÓVIA / POZNAN
Café da manhã. Saída para Poznan a me-
trópoles do oeste polaco. Almoço e visita
de Poznan. Admiraremos a Catedral de Os-
trow Tumski, a Igreja de São Estanislau e de
Santa Magdalena,  a antiga Praça do Mer-

Saídas 2014 Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
exploradas desde o séc. XIII. As maravilho-
sas salas, dependências, capelas e estátuas
da Idade Média, estão unidas por 120 km
de galerias escavadas em 9 andares que al-
cançam 137 metros de profundidade. Jan-
tar e alojamento.

7º DIA – SÁB. - CRACÓVIA /
CZESTOCHOVA / VARSÓVIA
Café da manhã. Saída para Czestochova,
um lugar popular de peregrinação. Na co-
lina de Jasna Gora, no Monastério Paulino
terminado em 1382, veremos a basílica que
acolhe o objeto de todas as devoções, a Vir-
gem com a criança, conhecida como a vir-
gem negra. Almoço em Czestochova.
Continuação a Varsóvia. Jantar e aloja-
mento.

8º DIA – DOM. - VARSÓVIA
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque no voo
de regresso e... FIM DE NOSSOS SER-
VIÇOS.

Os apartamentos deverão ser des-
ocupados até às 10h.

NOTAS:
O programa também pode ser reali-
zado no sentido inverso. Os demais
itinerários poderão sofrer modifica-
ções, porém o conteúdo do pro-
grama, visitas e entradas serão
sempre respeitados.

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19

A VARSÓVIA: DOMINGOS
2014

O Tour Inclui:
• Traslado aeroporto / hotel / aeroporto (traslado desde/até a estação de trem ou em outro dia
diferente da data de saída do tour haverá um suplemento).
• Alojamento e café da manhã buffet  em hotéis de categoria primeira.
• 6  almoços e 6 jantares nos hotéis.
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante todo o período no circuito.
• Visitas conforme o itinerário.
• Entradas e outros serviços incluídos: Varsóvia: Palácio Real // Catedral de Poznan  // Oswiecim:
antigo campo de concentração – museu // Cracóvia: Castelo e Catedral de Wawel // Czestochova:
monastério Paulino na colina de Jasna Gora.
• Assistência de viagem Travel Ace.

Polônia Maravilhosa

desde

1.050€
8 DIAS

Temporada Única
Sup. Hab. Individual

1.050
410

Hotéis Previstos
ou Similares

Preço por pessoa em € Euros
em apto. duplo

Tour 8 dias: Varsóvia / Varsóvia

Varsóvia:

Poznan:

Wroclaw

Cracóvia

Sheraton (P) / Westin Warsaw
(P) / Radisson Sobieski (P)
IBB Andersia (P) / Novotel Cen-
trum (P) / Sheraton Poznan (L)
Haston City (P) / Sofitel (P) /
HP Park Plaza (P)
Golden Tulip (P) / Garden Inn
(P) / Galaxy (P)

Cracovia

Wroclaw

Cracovia

Varsovia

Czestochowa

Poznan

Wroclaw

* Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.
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Visitando: Viena – Wadowice - Cracóvia – Czestochowa - Varsóvia – Poznan - Berlim – Vilnius - Kaunas – Siauliai – Rundale – Riga – Sigulda – Parnu – Tallin.

2º DIA – DOM. - VIENA
Café da manhã no hotel. Visita opcional à
Viena Imperial. Começamos pelo centro
histórico, o  "Graben" e "Hofburg" (Palácio
Imperial) Finalmente nos dirigiremos ao Pa-
lácio de Schönbrunn, residência de verão
da família imperial (entradas incluídas )
(passeio incluído no Pacote Plus). Tarde
livre. Alojamento.

3º DIA – SEG. - VIENA / 
WADOWICE / CRACÓVIA (487 Kms)
Café da manhã no hotel. Saída para a fron-
teira checa na região da Silésia, país do
norte. Continuaremos  a Polônia. Chegando
na cidade pequena Wadowice, terra natal
do Papa João Paulo II, caminharemos pelo
centro e conhecer os lugares onde o Papa
residiu. No final da tarde chegada em Cra-
cóvia, a bela cidade polonesa. Alojamento.

4º DIA – TER. -CRACÓVIA
Café da manhã no hotel. Para os polacos
Cracóvia é um lugar muito especial: a capi-
tal dos Reis. Visite a cidade medieval, pas-
sando pelas antigas muralhas da cidade, a
praça do mercado, em torno do qual edifí-
cios de grande valor histórico, como a Igreja
de Santa Maria, a Câmara Municipal, a Ca-
tedral Vawel e pátios do castelo. Tempo livre
para almoço. (Almoço incluído no pacote
Premium). Na parte da tarde, iremos visitar

1º DIA – SÁB. – VIENA / 
CHEGADA
Chegada e traslado ao hotel. Resto da manhã
livre para passear pelo centro histórico. A
tarde visita da cidade coma a avenida Rings-
trasse que possui mais edifícios históricos que
qualquer obra. Seguiremos até o canal de Da-
nubio onde visitaremos a casa de “Cem
Aguas”. Continuaremos até o palacio ba-
rroco de Belvedere, onde passearemos por
seus preciosos jardins. A noite, opcional-
mente, sugerimos jantar  para disfrutar  e
apreciar um espetáculo de valsas vienenses
e do folclore austríaco. (Jantar e show inclu-
ídos no Pacote Plus). Alojamento.

A Melhor Oferta - opcional

• Jantar e Espetáculo em Viena
• Almoço em Cracóvia
• Almoço em Varsóvia
• Almoço em Poznan
• Almoço em Berlim
• Almoço em Vilnius
• Almorço em Riga
• 2 Almoços em Tallin 

• 6 jantares nos hotéis dos Países Bálticos
(sem bebidas) 
• Visita a Viena Imperial
• Excursão as Minas de Sal de Cracóvia
• Visita a Ilha dos Museus em Berlim
• Visita a Trakai com entradas ao Castelo
• Visita ao Bairro Art Nouveau e Jurmala en Riga 
• Visita ao Museu Rocha ao Mar em Tallin

El Tour incluye

Saídas 2014 opcionalmente as Mina de Sal de Wieliczka,
que formam um museu subterrâneo de de-
zenas de estátuas, estatuetas e capelas es-
culpidas em sal pelos mineiros. (Passeio
incluído no Pacote Plus). Alojamento.

5º – QUA. - CRACÓVIA / 
CZESTOCHOWA / VARSÓVIA (198
Kms)
Café da manhã no hotel. Partida para Czes-
tochowa, localizado ao longo das margens
do rio Warta. Peregrinos de todo o país vêm
a Jasna Gora Mosteiro para venerar a ima-
gem da Madona Negra. Continuação para
Varsóvia. Alojamento.

6º DIA – QUI. - VARSÓVIA
Café da manhã no hotel. Pela  manhã visita
panorâmica  da cidade. Visitaremos a Catedral
de São João, a praça do mercado, a praça do
castelo real, desfrutaremos da avenida real
com seus belos palácios e mansões nobres, e
locais históricos em Varsóvia. (Almoço inclu-
ído no Pacote Plus). Tarde livre. Alojamento.

7º DIA – SEX. - VARSÓVIA / 
POZNAN / BERLIM (533 Kms)
Café da manhã no hotel. Partida para Poz-
nan,  grande centro comercial e industrial de
grande porte, destacamos a Câmara Munici-
pal, Praça do Mercado, a Catedral, o Museu
Nacional e as igrejas góticas. Tempo livre para

almoço. (Almoço incluído no Pacote Plus).
Continuação para Berlim. Chegada e aloja-
mento.

Para os passageiros iniciando os
serviços de Berlim: Chegada e tras-
lado ao hotel. Dia livre e pernoite.

8º DIA – SAB. - BERLIN
Café da manhã no hotel. Pela manhã visita
da cidade, visitando entre outros monu-
mentos o Portão de Brandemburgo, a Igreja
Memorial Kaiser Guillermo, o Reichstag, e
os restos do famoso muro. Tempo livre para
almoço. (Almoço incluído no Pacote Plus).
Esta tarde vamos sugerimos passeio a Ilha
dos Museus para visitar os mais importan-
tes museus da capital Alemã, que abriga o
museu Pergamo e  o Museu Egípcio. (Visita
incluída no Pacote Plus). Alojamento.

9º DIA – DOM. - BERLIM / 
VILNIUS (AEREO NÃO INCLUI O
AÉREO)
Café da manhã no hotel. Tempo livre e em
horario programado traslado para o aero-
porto para epgar o vôo com destino a Vilnius.
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

Para os passageiros terminando o
tour em Berlim: Café da manhã. Na
hora apropriada, traslado ao aeroporto

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

19
03, 17, 31
07, 14, 28
05, 12, 19, 26
09, 23
06, 13, 20
04

A VIENA: SÁBADOS
2014

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

25
09, 23
06, 13, 20
04, 11, 18, 25
01, 15, 29
12, 19, 26
10

A BERLIM: SEXTAS
2014

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto. 
• Alojamento e café da manhã buffet em hotéis na categoria escolhida.  
• 2 almoços em restaurante (sem bebidas).
• Transporte em ônibus de turismo (padrão europeu).
• Guia acompanhante, durante todo o percurso em ônibus, idioma espanhol.
• Guias locais (idioma espanhol) nas visitas conforme o itinerário.
• Visitas panoramicas nas cidades com guia local, idioma espanhol.
• Assistência de viagem Travel Ace.

Polônia, Berlim e os Países Bálticos

16 DIAS: VIENA / TALLIN: 670€ INCLUI: 15 REFEIÇÕES E 6 VISITAS

10 DIAS: BERLIM / TALLIN: 510€ INCLUI: 11 REFEIÇÕES E 4 VISITAS

9 DIAS: VIENA / BERLIM: 250€ INCLUI: 5 REFEIÇÕES E 3 VISITAS

Riga
* Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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desde

945€
9, 10 ou 16 DIAS

para embarque em vôo de regresso
e...FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

Os apartamentos deverão ser des-
ocupados até ás 10h.

10º DIA – SEG. – VILNIUS
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica
da cidade moderna, e passeio a pé pela ci-
dade velha. Fundada em 1323, nas mar-
gens do rios Neris e Vilna pelo Grão-Duque
Gediminas. As cúpulas  ortodoxas se alter-
nam na paisagem urbana com as setas
altas colunatas e igrejas católica e protes-
tante. Durante a visita, vamos admirar os
edifícios Art Nouveau em Gediminas Ave-
nida e da Sinagoga, em nossa caminhada
pelo centro histórico magnífico, contempla-
remos  a Catedral de Vilnius com a sua ima-
gem imponente neoclássica, a igreja de São
Pedro e São Paulo, a Igreja de St. Ana e São
Nicolás, o mais antigo na Lituânia. Igual-
mente interessante  são as Portas da Aurora
e a vizinha Catedral Ortodoxa. Tarde livre e
alojamento. (Almoço, Jantar e visita Trakai
incluído no Pacote Plus). Saida para da ex-
cursão até Trakai, localizado a poucos qui-
lômetros de Vilnius foi declarada um parque
nacional tanto pela beleza natural de seus
lagos e florestas, bem como a importância
histórica inicial do lugar, sede do Grão-Du-
cado da Lituânia e da capital do país, du-
rante a Idade Média. O imponente castelo
é um magnífico edifício localizado em uma
pequena ilha no meio de um lago idílico.

11º DIA – TER. – VILNIUS / 
KAUNAS / SIAULIAI / RUNDALE /
RIGA (370Km)
Café da manhã no hotel. Partida para Kau-
nas. Visita panorâmica da eterna rival de
Vilnius, capital da Lituânia no período entre
guerras e cidade de rico passado histórico.
Durante o passeio pela cidade podemos ad-
mirar o Castelo, do século XIII, a Câmara
Municipal e as belas igrejas, entre os quais
São Miguel Arcanjo, a Ressurreição e da
Catedral, Saída para Siauliai. Almoço. Visita
da "Colina das Cruzes" de Siauliai onde os
peregrinos vêm para colocar suas cruzes e
rosários desde o século XIV. Saida para
Rundale. Visita do palácio Rundale, cons-
truído em 1740 por ordem do duque da
Curlândia, como residência de verão com-
patível com o seu crescente poder. Os des-
taques incluem o Salão Dourado, o Salão

Branco e a Grande Galeria e os aposentos
privados dos Duques. Partida para Riga.
Alojamento. (Jantar incluído no pacote
Plus).

12º DIA – QUA. – RIGA
Café da manhã no hotel. Visita do Mercado
Central de Riga, o maior mercado do Bál-
tico e um dos maiores da Europa. Inaugu-
rado em 1930, com cinco grandes edifícios
estilo Art Nouveau  no centro de Riga. Em
seguida, faremos a visita panoramica de
Riga, fundada pelo Arcebispo de Bremen
em 1201 Capital da Lituânia independente
a partir de 1991, a cidade recuperou sua
antiga glória. Faremos um um passeio pa-
norâmico a pé pelo centro histórico. Admire
os magníficos edifícios dos comerciantes
ricos hanseáticas e do Castelo de Riga,
agora a sede da Presidência da República,
o antigo Convento e Hospital Espírito
Santo, a Catedral Católica de St. Jacob e al-
guns dos mais antigos edifícios civis cidade,
a Catedral de Riga conhecida como o Domo
é a maior dos Estados bálticos, é famosa
por seu órgão espetacular, o maior da Eu-
ropa, quatro teclados e 6.700 tubos. A
Igreja de São Pedro edifício gótico foi cons-
truído em 1209. Após o terrível incêndio
que ocorreu após os bombardeios da Se-
gunda Guerra Mundial, a Igreja foi cuida-
dosamente restaurada. Tarde livre.
(Almoço, jantar e passeios opcionais in-
cluídos no Pacote Plus) Visita ao bairro de
Art Nouveau, onde a maior concentração
de edifícios de Arte Nova no mundo, com a
sua fachada apresenta linhas sinuosas e
rica ornamentação. Visita opcional a Jur-
mala. O resort de verão mais importante e
tradicional do Báltico, sua principal atração
é sem dúvida a imensa praia de areia fina
que se estende ao longo de mais de 33 km.

13º DIA – QUI. – RIGA / SIGULDA
/ PARNU/ TALLIN (320Km)
Café da manhã no hotel. Saida para Parque
Nacional Gauja Valley, um dos pontos mais
bonitos da Europa do Norte, com seus rios
e riachos, colinas, florestas exuberantes e
cavernas misteriosas. Visita panoramica de
Sigulda bela cidade localizada no centro do
vale. Na outra margem do rio Gauja é a al-
deia de Turaida. Visita do Castelo de Turaida
construído em 1214, sobrevivendo a in-
úmeras guerras, incêndios e destruições.
Também visitar a igreja de madeira e cemi-

tério Vidzeme Livon, onde o túmulo de
Maija, a "Rosa de Turaida" personagem
lendário. Visita das cavernas de origem Gut-
manis onde tem origem as mais famosas
lendas da história Livones. Almoço. Partida
para Parnu. Excursão de Parnu. Localizado
a 130 km ao sul de Tallinn, no Mar Báltico,
é conhecida como "capital de verão" da
Estónia pela grande entretenimento que
reina na cidade durante o verão. Partida
para Tallin. Alomamento. (Jantar incluído
no Pacote Plus).

14º DIA – SEX. – TALLIN
Café da manhã no hotel. Visita panoramica
de Tallin, fundada oficialmente em 1219
por invasores dinamarqueses, após a inde-
pendência, recuperado em 1991, a cidade
foi restaurada e hoje é uma das mais belas
capitais europeias. Admiraremos  a cidade
medieval, dividida em três partes: Toompea,
ou "colina da Catedral", e a Cidade Estó-
nia. A catedral conserva preservadas os bra-
sões das principais famílias da comunidade
Báltico-alemão, que eram líderes da cidade.
Apreciaremos também a beleza deslum-
brante da Catedral Ortodoxa e do impo-
nente Castelo Toompea, sede do
Parlamento da Estónia. Tarde livre e aloja-
mento. (Almoço, jantar e visita ao Museu
Rocca no pacote Plus) Visite o Museu Et-
nográfico ao ar livre "Rocca-al-Mare". Re-
creação magnífica de uma aldeia típica da
Estónia, situado em uma linda floresta
perto da costa do Mar Báltico.

15º DIA – SAB. – TALLIN
Café da manhã. Dia livre na cidade. Possi-
bilidade de fazer uma excursão opcional a

Helsinque em Ferry. (Almoço e jantar em
Tallin  incluídos no pacote plus).

16º DIA – DOM. – TALLIN
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo
de regresso e...FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.

Os apartamentos deverão ser des-
ocupados até ás 10h.

Viena
Cracóvia
Varsóvia
Berlim
Vilnius
Riga
Tallin

Amedia/ Holiday Inn South 
Swing
Golden Tulip
Dorint / Holiday Inn Mitte 
Novotel / Crowne Plaza
Islande/ Radisson Blu
Radisson Blu / Meriton Grand

Abril 19 / Junho 14
Junho 28 / Agosto 23
Set 06 / Out 04
Sup. Hab. Individual

975
945
975
360

Hotéis Previstos 
ou similares

Preço por pessoa em € Euros: 
Em apto Duplo

Categoria Confort

Viena
Cracóvia
Varsóvia
Berlim    

Vilnius
Riga
Tallin

Arcotel Winberger / Leonardo
Golden Tulip/ Galaxy
Sheraton
Leonardo Royal Alexander-
platz / Abba
Novotel / Crowne Plaza
Islande / Radisson Blu
Radisson Blu / Meriton Grand

Categoria Superior

Tour 09 Dias: Viena / Berlim

Cracovia

Varsovia

Vilnius

Viena

Tallin

Berlín

Riga

Categoria Confort

Abril 19 / Junho 14
Junho 28 / Agosto 23
Set 06 / Out 04
Sup. Hab. Individual

1.070
995

1.070
415

Categoria Superior

Abril 25 / Junho 20
Julho 04 / Agosto 29
Set 12 / Out 10
Sup. Hab. Individual

1.280
1.270
1.280

480

Tour 10 Dias: Berlim / Tallin

Categoria Confort

Abril 25 / Junho 20
Julho 04 / Agosto 29
Set 12 / Out 10
Sup. Hab. Individual

1.310
1.300
1.310

520

Categoria Superior

Abril 19 / Junho 14
Junho 28 / Agosto 23
Set 06 / Out 04
Sup. Hab. Individual

1.910
1.880
1.910

750

Tour 16 Dias: Viena / Tallin

Categoria Confort

Abril 19 / Junho 14
Junho 28 / Agosto 23
Set 06 / Out 04
Sup. Hab. Individual

2.010
1.930
2.010

800

Categoria Superior

Viena
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Visitando: Vilnius, Siauliai, Rundale, Riga, Sigulda, Parnu, Tallin. Extensão: San Petersburgo

mente interessante  são as Portas da Aurora
e a vizinha Catedral Ortodoxa. Tarde livre e
alojamento. (Almoço, Jantar e visita Trakai
incluído no Pacote Plus). Saida para da ex-
cursão até Trakai, localizado a poucos qui-
lômetros de Vilnius foi declarada um parque
nacional tanto pela beleza natural de seus
lagos e florestas, bem como a importância
histórica inicial do lugar, sede do Grão-Du-
cado da Lituânia e da capital do país, du-
rante a Idade Média. O imponente castelo
é um magnífico edifício localizado em uma
pequena ilha no meio de um lago idílico.

3º DIA – QUA. – VILNIUS /  SIAU-
LIAI / RUNDALE / RIGA (370Km)
Café da manhã. Saída em direção a Siauliai
para visitar a misteriosa “ Colina das Cru-
zes”, onde os peregrinos depositam suas
cruzes e rosários desde o século XIV. Saida
para Rundale. Visita ao palácio de Rundale
construído em 1740 por ordem do Duque
de Curlandia, como residencia de verão .
Destacam se o Salão Dourado, o Salão
Branco e a Grande Galeria, assim como os
aposentos privados os Duques, este con-
junto esta rodeado de belos jardins de es-
tilo francês. Saída a Riga. Alojamento.
Jantar*(incluído no pacote plus).

4º DIA – QUI. – RIGA
Café da manhã. Visita do Mercado Central
de Riga, o maior mercado dos Países Bálti-
cos e um dos maiores da Europa. Inaugu-
rado em 1930 com 5 grandes navios do
estilo Art Nouveau em pleno centro de

1º DIA – SEG. – VILNIUS / CHE-
GADA
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento
(jantar incluido no Pacote Plus).

2º DIA – TER. – VILNIUS
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica
da cidade moderna, e passeio a pé pela ci-
dade velha. Fundada em 1323, nas mar-
gens do rios Neris e Vilna pelo Grão-Duque
Gediminas. As cúpulas  ortodoxas se alter-
nam na paisagem urbana com as setas
altas colunatas e igrejas católica e protes-
tante. Durante a visita, vamos admirar os
edifícios Art Nouveau em Gediminas Ave-
nida e da Sinagoga, em nossa caminhada
pelo centro histórico magnífico, contempla-
remos  a Catedral de Vilnius com a sua ima-
gem imponente neoclássica, a igreja de São
Pedro e São Paulo, a Igreja de St. Ana e São
Nicolás, o mais antigo na Lituânia. Igual-

A Melhor Oferta - opcional

• 3 almoços (sem bebida).
• 7 jantares (sem bebida).
• Visita a Trakai com entrada ao castelo

• Visita ao bairro Art Nouveau e Jurmala
• Visita ao Museu Rocha ao Mar

O Tour Inclui

Saídas 2014 Riga. Seguiremos para visita panorâmica da
cidade, fundada pelo arcebispo de Bremen
em 1201, Capital da Lituânia, indepen-
dente a partir de 1991. Realizaremos um
passeio panorâmico a pé no centro histó-
rico. Admiraremos os magníficos edifícios
dos ricos comerciantes hanseáticos assim
como o Castelo de Riga, atual sede da Pre-
sidência da Republica, o antigo Convento
e Hospital do Espirito Santo, a catedral ca-
tólica de São Jacobo e algumas das edifi-
cações civis mais antigas da cidade, a
Catedral de Riga conhecida como a Cúpula
é a  maior dos países bálticos. É celebre  por
seu espetacular órgão, o maior da Europa
com: quatro teclados e mais de 6.700
tubos. A igreja de São Pedro, bela constru-
ção gótica edificada em 1209, sofreu um
terrível incêndio por bombardeio durante a
II Guerra Mundial, a Igreja foi cuidadosa-
mente restaurada. Tarde livre alojamento,
(Almoço, jantar e visitas opcionais inclui-
dos no Pacote Plus).Visita opcional ao bai-
rro de Art Nouveau, onde encontra-se a
maior concentração de edifícios, Art Nou-
veau, com fachadas de linhas sinuosa e rica
ornamentação. Visita opcional de Jurmala
é o mais importante e tradicional lugar de
veraneio dos Paises Bálticos, sua atração
principal e sem duvida é a imensa praia de
areia fina que se estende ao lago de mais
de 33 km. 

5º DIA – SEX. – RIGA / SIGULDA
/ PARNU / TALLIN (320Km)
Café da manhã. Saída em direção ao Par-

que Nacional do Vale do Gauja, um dos
mais belos parques da Europa do Norte,
com seus rios e córregos, suaves colinas,
frondosos bosques e misteriosas grutas.  Vi-
sita panorâmica desta preciosa cidade si-
tuada no centro do vale. Na outra margem
do rio Gauja  encontra se o povoado de Tu-
raida. Visita ao Castelo de Turaida, constru-
ído em 1214, sobrevivente de inúmeras
guerras, incêndios e destruições. Visitare-
mos também a igreja de madeira de Vid-
zeme e o cemitério de Livón, onde se
encontra a tumba de Maija, a “Rosa de Tu-
raida” , personagem  legendário. Visita as
grutas de Gutmanis origem da mais celbres
lenas da história do Livones. Almoço.  Saída
para Parnu, situada a 130 km ao sul de Ta-
llim, na desembocadura do rio Parnu, é con-
hecida como ”a capital de verão” da
Estónia, devido a grande animação que
reina na cidade. Saída para Tallin. Aloja-
mento no hotel. Jantar*(incluído no pa-
cote plus). 

6º DIA – SAB. – TALLIN
Café da manhã no hotel. Visita panorâ-
mica de Tallin, oficialmente  fundada em
1219 por invasores daneses. Depois da in-
dependência em 1991, a cidade foi res-
taurada e hoje em dia é uma das mais
belas capitais europeias. Admiraremos o
centro antigo medieval, dividida em três
partes: Toompea ou a “Colina da Cate-
dral”, a Cidade Antiga e a Cidade Estônia.
A Catedral conserva em seus muros os es-
cudos de armas das principais famílias da
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• Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto.

• Alojamento e café da manhã durante o tour.

• 2 Almoços em restaurantes (sem bebidas) indicados no roteiro.

• Transporte em carro o micro-onibus de acordo com numero de passageiros.

• Guía acompanhante durante o percurso, idioma espanhol.

• Visitas panorâmicas das cidades com guia local, idioma espanhol.

• Assistencia de Viagem Travel Ace.

Países Bálticos: ”Estônia, Letônia e Lituania” 
Extensão a San Petersburgo (Opcional).

8 DIAS: VILNIUS / TALLIN: 280€ INCLUI 10 REFEIÇÕES E 3 VISITAS

San Petersburgo 

Mesmo itinerário operando invertido.

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

Resumo do itinerário invertido TALLIN / VILNIUS
1º DIA - SEG. - TALLIN - Chegada
2º DIA - TER. - TALLIN
3º DIA - QUA. - TALLIN
4º DIA - QUI. - TALLIN / PARNU / SIGULDA / RIGA
5º DIA - SEX. - RIGA
6º DIA - SÁB. - RIGA / RUNDALE / SIAULIAI / VILNIUS
7º DIA - DOM. - VILNIUS
8º DIA - SEG. - VILNIUS - Saída
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desde

640€
8 ou 10 DIAS

comunidade báltico alemã que constuiram
a elite da cidade. Apreciaremos também a
bela catedral ortodoxa e o imponente Cas-
telo de Toompea, sede do Parlamento Es-
tônio. Tarde livre e alojamento (Almoço,
jantar e visita ao Museu Rocca al mate
incluidos no Pacote Plus). Visita ao
Museu Etnografico ao ar livre “Rocca-al-
Mare”. Magnífica recreação de povoado
típico estonio, situado no belo bosque
junto a costa do Báltico.

7º DIA – DOM. – TALLIN
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional a Helsinky em Ferry.
Jantar (incluído no pacote plus).

8º DIA – SEG. – TALLIN
Café da manhã. Na hora apropriada traslado
ao aeroporto e...FIM DOS SERVIÇOS.

Obs.; Os apartamentos deverão
ser desocupados até as 10hs.

7ª DIA - DOM. - TALLIN / SÃO 
PETERSBURGO (390kms)
Café da manhã. Saída para São Petersburgo.

Almoço. Chega e alojamento no hotel. Jan-

tar* (incluido no pacote plus).

Obs.; o transporte da Tallin a São Pe-

tersburgo será feito em ônibus pri-

vado (minímo 15 passageiros) ou

sendo um número menor de passagei-

ros em ônibus de linha regular. Neste

caso o almoço será em estilo box

lunch.

8º DIA - SEG. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Visita panorâmica de São

Petersburgo chamada a “Veneza do

norte” devido aos inúmeros canais, ilhas

e pontes. Poderemos apreciar a avenida

Nevsky com seus prestigiosos edifícios:

Palácios Anichkov, Belozerky, Catedral, a

Celebre Igreja de São Salvador de incon-

fundivel estilo russo com suas cupulas co-

loridas e douradas em forma de bulbo, o

antigo palácio de inverno, imponente re-

sidência dos Czares,  transformado no

Museu do Hermitage e o Monumento a

Pedro o Grande. Passaremos diante do

edifício Almirantado com sua imponente

flecha dourada, símbolo da força naval

russa. Catedral de São Isaac com suas gi-

gantescas colunas de granito rox, a For-

taleza de Pedro e Paulo destinada a pro-

teger a cidade dos ataques pelo mar e

hoje transformada em Museu. Faremos

uma visita exterior ao encoraçado aurora,

barco da antiga marinha de guerra impe-

rial, cujos tiros de canhão em 25 de ou-

tubro de 1917, marcaram o início da

revolução russa. Almoço. Tarde livre. Jan-

tar* (incluido no pacote plus).

9º DIA - TER. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao

Museu Hermitage. Situado no antigo Palá-

cio de Inverno é o maior museu da Rússia

e um dos mais importantes do mundo, con-

tando com mais de 3 milhões de obras de

arte renome internacional. Em especial suas

coleções de pintura das escolas italiana, fla-

menca, francesa e espanhola com obras de

Da Vinci, Rafael e Rembrandt, Gauguin,

Matisse, Van Gogh, Picasso entre outros. Al-

moço, jantar e visita* (incluidos no pa-

cote plus).

10º DIA - QUA. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Na hora apropriada tras-

lado ao aeroporto e...FIM DOS NOS-

SOS SERVIÇOS.

Obs.; Os apartamentos deverão

ser desocupados até as 10hs.

Vilnius
Riga
Tallin

Best Western / Crowne Plaza
Islande / Radisson Blu
Sokos Viru / Meriton Grand

Única temporada
Sup. Hab. Individual
Visita opcional Helsinki

640
370
230

Hotéis Previstos
ou Similares

Preço por pessoa em € Euro
em apto duplo

Categoría Superior 4****

Tour 8 días: Vilnius / Tallin

S. Petersburgo Marriott / Sokos

Junho 16
Sup. Hab. Individual
Junho 30 a Out 06
Sup. Hab. Individual

725
420
550
295

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por pessoa em € Euro
em apto duplo

Categoria Superior 4****

Tour 4 dias: Tallin / San PetersburgoA Melhor Oferta - opcional

• 1 almoço (sem bebidas)
• 2 jantares (sem bebidas)
• Visita ao Museu Hermitage

• Excursão ao Palacio Pavlovsk
• Excursão ao Pushkin (Fora do palácio e
parque)

O Tour Inclui
• Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto.
• Alojamento e café da manhã durante o tour.
• 2 Almoços em restaurantes (sem bebidas) indicados no roteiro.
• Transporte em carro o micro-onibus de acordo com numero de passageiros.
• Guía acompanhante durante o percurso, idioma espanhol.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia local, idioma espanhol.
• Assistencia de Viagem Travel Ace.

4 DIAS: TALLIN / SÃO PETERSBURGO: 250€ INCLUI 3 REFEIÇÕES E 1 VISITA.

Riga

San Petersburgo 

Vilnius

Riga

Vilnius

Tallin

San Petersburgo

EXTENSÃO: SÃO PETERSBURGO



POLÔNIA, RÚSSIA E PAÍSES BÁLTICOS294

Visitando: Vilnius, Siauliai, Rundale, Riga, Sigulda, Parnu, Tallin, San Petersburgo, Moscou.

incluído no Pacote Plus). Saida para da ex-
cursão até Trakai, localizado a poucos qui-
lômetros de Vilnius foi declarada um parque
nacional tanto pela beleza natural de seus
lagos e florestas, bem como a importância
histórica inicial do lugar, sede do Grão-Du-
cado da Lituânia e da capital do país, du-
rante a Idade Média. O imponente castelo
é um magnífico edifício localizado em uma
pequena ilha no meio de um lago idílico.

3º DIA – QUA. – VILNIUS /  SIAU-
LIAI / RUNDALE / RIGA (370Km)
Café da manhã. Saída em direção a Siauliai
para visitar a misteriosa “ Colina das Cru-
zes”, onde os peregrinos depositam suas
cruzes e rosários desde o século XIV. Saida
para Rundale. Visita ao palácio de Rundale
construído em 1740 por ordem do Duque
de Curlandia, como residencia de verão .
Destacam se o Salão Dourado, o Salão
Branco e a Grande Galeria, assim como os
aposentos privados os Duques, este con-
junto esta rodeado de belos jardins de es-
tilo francês. Saída a Riga. Alojamento.
Jantar*(incluído no pacote plus).

4º DIA – QUI. – RIGA
Café da manhã. Visita do Mercado Central
de Riga, o maior mercado dos Países Bál-
ticos e um dos maiores da Europa. Inau-
gurado em 1930 com 5 grandes navios do
estilo Art Nouveau em pleno centro de

1º DIA – SEG. – VILNIUS / CHE-
GADA
Recepção e traslado ao hotel. Alojamento
(jantar incluido no Pacote Plus).

2º DIA – TER. – VILNIUS
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica
da cidade moderna, e passeio a pé pela ci-
dade velha. Fundada em 1323, nas mar-
gens do rios Neris e Vilna pelo Grão-Duque
Gediminas. As cúpulas  ortodoxas se alter-
nam na paisagem urbana com as setas
altas colunatas e igrejas católica e protes-
tante. Durante a visita, vamos admirar os
edifícios Art Nouveau em Gediminas Ave-
nida e da Sinagoga, em nossa caminhada
pelo centro histórico magnífico, contempla-
remos  a Catedral de Vilnius com a sua ima-
gem imponente neoclássica, a igreja de São
Pedro e São Paulo, a Igreja de St. Ana e São
Nicolás, o mais antigo na Lituânia. Igual-
mente interessante  são as Portas da Aurora
e a vizinha Catedral Ortodoxa. Tarde livre e
alojamento. (Almoço, Jantar e visita Trakai

A Melhor Oferta - opcional

• 1 Almoço em Vilnius
• 2 Jantar em Vilnius
• 1 Almoço em Riga
• 2 Jantares em Riga
• 1 Almoço em Tallin
• 2 Jantares em  Tallin
• Visita a Trakai com entrada no castelo.
• Visita Barrio Art Nouveau  e  Jurmala em Riga
• Visita ao Museu Rocca al Mare com entradas
desde Tallin
• 2 Almoços em  San Petersburgo

• 2 Jantares em San Petersburgo
• 2 Almoços em Moscou
• 3 Jantares em Moscou
• Visita ao Museu Hermitage
• Excursão ao palacio  de Pavlovsk
• Excursão a Pushkin (exterior do palacio) e parque.
• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita ao Kremlin
• Visita ao Metro de Moscou
• Excursão a Sergiev Posad
• Visita ao Mercado Izmailovo

O Tour Inclui

Saídas 2014 Riga. Seguiremos para visita panorâmica
da cidade, fundada pelo arcebispo de Bre-
men em 1201, Capital da Lituânia, inde-
pendente a partir de 1991. Realizaremos
um passeio panorâmico a pé no centro
histórico. Admiraremos os magníficos edi-
fícios dos ricos comerciantes hanseáticos
assim como o Castelo de Riga, atual sede
da Presidência da Republica, o antigo
Convento e Hospital do Espirito Santo, a
catedral católica de São Jacobo e algumas
das edificações civis mais antigas da ci-
dade, a Catedral de Riga conhecida como
a Cúpula é a  maior dos países bálticos. É
celebre  por seu espetacular órgão, o
maior da Europa com: quatro teclados e
mais de 6.700 tubos. A igreja de São
Pedro, bela construção gótica edificada em
1209, sofreu um terrível incêndio por
bombardeio durante a II Guerra Mundial,
a Igreja foi cuidadosamente restaurada.
Tarde livre alojamento, (Almoço, jantar e
visitas opcionais incluidos no Pacote
Plus).Visita opcional ao bairro de Art Nou-
veau, onde encontra-se a maior concen-
tração de edifícios, Art Nouveau, com
fachadas de linhas sinuosa e rica orna-
mentação. Visita opcional de Jurmala é o
mais importante e tradicional lugar de ve-
raneio dos Paises Bálticos, sua atração
principal e sem duvida é a imensa praia de
areia fina que se estende ao lago de mais
de 33 km. 

5º DIA – SEX. – RIGA / SIGULDA
/ PARNU / TALLIN (320Km)
Café da manhã. Saída em direção ao Par-
que Nacional do Vale do Gauja, um dos
mais belos parques da Europa do Norte,
com seus rios e córregos, suaves colinas,
frondosos bosques e misteriosas grutas.  Vi-
sita panorâmica desta preciosa cidade si-
tuada no centro do vale. Na outra margem
do rio Gauja  encontra se o povoado de Tu-
raida. Visita ao Castelo de Turaida, constru-
ído em 1214, sobrevivente de inúmeras
guerras, incêndios e destruições. Visitare-
mos também a igreja de madeira de Vid-
zeme e o cemitério de Livón, onde se
encontra a tumba de Maija, a “Rosa de Tu-
raida” , personagem  legendário. Visita as
grutas de Gutmanis origem da mais celbres
lenas da história do Livones. Almoço.  Saída
para Parnu, situada a 130 km ao sul de Ta-
llim, na desembocadura do rio Parnu, é con-
hecida como ”a capital de verão” da
Estónia, devido a grande animação que
reina na cidade. Saída para Tallin. Aloja-
mento no hotel. Jantar*(incluído no pa-
cote plus). 

6º DIA – SAB. – TALLIN
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica
de Tallin, oficialmente  fundada em 1219
por invasores daneses. Depois da indepen-
dência em 1991, a cidade foi restaurada e
hoje em dia é uma das mais belas capitais
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A VILNIUS: SEGUNDAS
2014

• Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto.
• Alojamiento e café da manhã durante o tour.
• Almoços em restaurantes (sem bebidas) indicados no roteiro.
• Transporte em carro o micro-onibus de acordo com numero de passageiros.
• Billete de trem (Classe turista) de San Petersburgo a Moscou. Em algumas saidas este trecho
poderá ser realizado de avião.
• Guía acompanhante durante o percurso, idioma espanhol.
• Visitas panorámicas das cidades com guia local, idioma espanhol.

Países Bálticos e Rússia

14 DIAS: VILNIUS / MOSCOU: 900€ INCLUI: 18 REFEIÇOES E 11 VISITAS

Tallin
* Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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desde

1.895€
14 DIAS

europeias. Admiraremos o centro antigo
medieval, dividida em três partes: Toompea
ou a “Colina da Catedral”, a Cidade Antiga
e a Cidade Estônia. A Catedral conserva em
seus muros os escudos de armas das prin-
cipais famílias da comunidade báltico
alemã que constuiram a elite da cidade.
Apreciaremos também a bela catedral or-
todoxa e o imponente Castelo de Toompea,
sede do Parlamento Estônio. Tarde livre e
alojamento (Almoço, jantar e visita ao
Museu Rocca al mate incluidos no Pacote
Plus). Visita ao Museu Etnografico ao ar
livre “Rocca-al-Mare”. Magnífica recreação
de povoado típico estonio, situado no belo
bosque junto a costa do Báltico.

7ª DIA - DOM. - TALLIN / SÃO 
PETERSBURGO (390kms)
Café da manhã. Saída para São Petersburgo.
Almoço. Chega e alojamento no hotel. Jan-
tar* (incluido no pacote plus).

Obs.; o transporte da Tallin a São Pe-
tersburgo será feito em ônibus pri-
vado (minímo 15 passageiros) ou
sendo um número menor de passagei-
ros em ônibus de linha regular. Neste
caso o almoço será em estilo box
lunch.

8º DIA - SEG. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Visita panorâmica de São
Petersburgo chamada a “Veneza do norte”
devido aos inúmeros canais, ilhas e pontes.
Poderemos apreciar a avenida Nevsky com
seus prestigiosos edifícios: Palácios Anich-
kov, Belozerky, Catedral, a Celebre Igreja de
São Salvador de inconfundivel estilo russo
com suas cupulas coloridas e douradas em
forma de bulbo, o antigo palácio de in-
verno, imponente residência dos Czares,
transformado no Museu do Hermitage e o
Monumento a Pedro o Grande. Passaremos
diante do edifício Almirantado com sua im-
ponente flecha dourada, símbolo da força
naval russa. Catedral de São Isaac com suas
gigantescas colunas de granito roxo, a bela
Catedral de São Nicolau dos Marinheiros, a
Fortaleza de Pedro e Paulo destinada a pro-
teger a cidade dos ataques pelo mar e hoje
transformada em Museu. Faremos uma vi-
sita exterior ao encoraçado aurora, barco
da antiga marinha de guerra imperial, cujos
tiros de canhão em 25 de outubro de 1917,
marcaram o início da revolução russa. Al-
moço. Tarde livre. Jantar* (incluido no pa-
cote plus).

9º DIA - TER. - SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao
Museu Hermitage. Situado no antigo Palá-
cio de Inverno é o maior museu da Rússia
e um dos mais importantes do mundo, con-
tando com mais de 3 milhões de obras de
arte renome internacional. Em especial suas
coleções de pintura das escolas italiana, fla-
menca, francesa e espanhola com obras de
Da Vinci, Rafael e Rembrandt, Gauguin,
Matisse, Van Gogh, Picasso entre outros. Al-
moço, jantar e visita* (incluidos no pa-
cote plus).

10º DIA – QUA. – SÃO PETERS-
BURGO / MOSCOU (Bilhete de
trem incluido)
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a
Pavlovsky do Palacio Paulo e parque. O pa-
lacio de Pavlovsk foi um presente de Cata-
rina a Grande ao seu filho Paulo, futuro
Czar Paulo I, em 1777. A bela arquitetura
do palácio é refletido no parque envolvente.
(Visita e almoço incluído no pacote Plus).
A tarde transfer para estação ferroviária
para tomarmos trem rápido a Moscou
(classe turistica) com chegada ao anoitecer.
Transfer ao hotel e alojamento.  
**Em caso de impossibilidade de re-
servar o trem de alta velocidade, o
transporte entre San Petersburgo e
Moscou poderá se realizar em avião
de linha regular.

11º DIA –QUI. – MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade. Através de amplas avenidas como a
célebre Tverskaya, chegaremos na Praça
Vermelha, chamada assim pela cor dos la-
drilhos dos edifícios que a rodeiam, o
Museu de Historias, as muralhas do Kremlin
e a catedral de São Basílio com suas famo-
síssimas cúpulas multicores em forma de
bulbo. Em seguida conheceremos o célebre
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”. Passearemos nas ave-
nidas as margens do rio Moskova, com vis-
tas do Parlamento, a Duma ou “Casa
Branca”, e o estádio olímpico,  a "colina
dos pardais". Visita do Convento de Novo-
diévichi, e seu lago que inspiraram Tchai-
kovsky em o "Lago dos Cisnes" e
pararemos no Parque da Victoria, cons-
truido após a II Guerra Mundial. Continua-
remos até a rua Arbat, lugar de encontro
preferido dos moscovitas, animada no co-

ração da parte antiga da cidade. Visita do
convento de Novodévitchi, declarado Patri-
monio da Humanidade pela UNESCO, um
dos mais belos da Russia. Almoço. Tarde
livre. Passeio opcional à Galeria Tretyakov.
(Visita incluído no pacote Plus) incompa-
ravel pinacoteca de arte, com o nome de
seu fundador, o famoso comerciante Pavel
Tretyakov. O museu abriga mais de 130.000
obras criadas por artistas russos. Além de
sua magnífica coleção de ícones, você pode
admirar um panorama histórico único de
pintura russa do século XI ao presente. Os
destaques incluem "A Virgem de Vladimir
de" e "A Trindade". (Jantar incluído no pa-
cote Plus). Alojamento. 

12º DIA – SEX. - MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao
Kremlin (visita incluida no pacote Plus) A
palavra "Kremlin"  significa fortaleza em
russo. Construído no século XII, a sua forma
atual foi concluída no século XV, e é um
grande reflexo das diferentes fases da arte
russa. Na atualidade abriga os principais ór-
gãos de governo político e religioso. Visita-
remos seu interior para admirar o  "Sino
Zarina", o "Canhão do Czar", e a famosa
"Praça das Catedrais", emoldurado por São
Miguel, Ascensão e Anunciação. Visita op-
cional ao metrô de Moscou (Visita  incluído
no pacote Plus) Aberto em 1935, o metrô
de Moscou foi o "Palácio do Povo". Em sua
decoração participarão os  artistas mais im-
portantes da época e hoje ainda é o princi-
pal meio de transporte na cidade, com 200
km de linhas e 145 estações. Visita as mais
importantes variedades de granito, már-
more, ônix e decorados com pinturas, ma-
jólica, vitrais, pinturas murais, mosaicos e
até mesmo grupos esculturais. (Almoço e
jantar incluídos no pacote Plus). Tarde
livre.

13º DIA – SAB. - MOSCOU
Café da manhã Dia livre. Excursão opcional
a Sergiev Posad e  visita ao Monastério (Ex-
cursão incluído no pacote Plus) Localizado
a cerca de 70 km a nordeste da capital
russa, na Rota Imperial do Anel de Ouro,
Sergiev Posad é um dos mais importantes
centros da religião ortodoxa. Instalou-se em
um mosteiro-fortaleza em 1340. Com o
tempo, o mosteiro tornou-se um dos cen-
tros espirituais  mais  importante do país. É
conhecido como o "Vaticano russo". Entre
as suas numerosas igrejas e catedrais des-
taca a cúpula azul da Catedral da Assun-
ção, ou o mais importante, a Catedral da

Dormición (Almoço incluído no pacote
Plus). Visita opcional ao mercado Izmai-
lovo. (Visita incluído no pacote Plus) Loca-
lizado a uma curta distância de Moscou,
Izmailovo é famoso por seu enorme mer-
cado, onde tudo pode ser encontrado. Além
de tradicionais bonecas russas, pode ser en-
contrado em todas as jóias e bijouterias,
"souvenirs" da era soviética e artesanato
de todo canto do país. (Jantar incluído no
pacote Plus)

14º DIA – DOM. - MOSCOU
Café da manhã no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em vôo de regresso e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS.

Obs.: Os apartamentos deverão
ser desocupados até as 10h.

Vilnius
Riga
Tallin
S. Petersburgo
Moscú

Best Wetern / Crowne Plaza
Islande / Radisson Blu
Sokos Viru / Meriton Grand
Marriott / Sokos
Novotel Centre / Holiday Inn

Junho 16 / Junho 30
Sup. Hab. Individual
Julho 14 / Out 06
Sup. Hab. Individual

2.085
975

1.895
875

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por pessoa em € Euro
em apto duplo

Categoria Superior 4****

Tour 14 dias: Vilnius / Moscou

Riga

Vilnius

Tallin

San Petersburgo

Moscú

Moscú
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Visitando: San Petersburgo / Moscú / Peresslavl / Zalessky / Rostov / Yaroslavl / Kostroma / Plios / Suzdal / Bogoluvobo / Vladimir.

antigo Palácio de Inverno, imponente residên-
cia dos Czares, transformado no Museu do
Hermitage e a Cabana de Pedro o Grande.
Veremos a Catedral de São Isaac, com suas
gigantescas colunas de granito roxo. Termi-
naremos ante a bela catedral de São Nicolau
dos Marinheiros. Visitaremos a  Fortaleza de
Pedro e Paulo que está destinada a proteger
a cidade dos ataques pelo mar, hoje foi trans-
formada em museu desde suas muralhas,
diariamente um tiro de canhão marca as
doze horas, meio dia. Poderemos admirar a
tumba do fundador da cidade, o Czar Pedro
o “Grande”, assim como as tumbas dos cza-
res da dinastia romana e suas famílias. Fare-
mos a visita exterior do Acorazado "Aurora",
barco da antiga marinha da guerra imperial,
cujos tiros de canhões em 25 de Outubro de
1917, marcaram o inicio da Revolução Russa.
Almoço. Tarde livre. Jantar*(incluído  no pa-
cote plus) e alojamento. 

3º DIA – TER. – SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Dia livre. Almoço*. Visita
opcional ao Museu Hermitage*. O Hermi-
tage é o maior museu da Rússia, assim como
um dos mais importantes do mundo, con-
tando com mais de três milhões de obras de
arte. Seu renome internacional deve-se em
especial a suas coleções de pintura de obras
de Leonardo da Vinci, Rafael e Rembrandt,
de impressionistas franceses: de Gauguin,
Matisse e Van Gogh e Picasso. Visita, al-
moço e jantar*(incluídos no pacote plus).

1º DIA – DOM. – SÃO PETERS-
BURGO
Chegada. Recepção e traslado do aeroporto
ao hotel. Alojamento.

2º DIA – SEG. – SÃO PETERS-
BURGO
Café da manha. Visita panorâmica para
tomar contato com a cidade, seu centro his-
tórico e seus principais monumentos. Decla-
rada Patrimonio Mundial da Humanidade
pela UNESCO,  é chamada de “Veneza do
Norte” devido aos inúmeros canais, ilhas e
pontes. Poderemos apreciar a Perspectiva
Nevsky com seus prestigiosos edifícios: Palá-
cio Anichkov, Palácio Belozerky, Catedral de
Nossa Senhora de Kazan, Eliseev. Atravessa-
remos a Fontanka, rio que cruza o centro ur-
bano de São Petersburgo, assim como o rio
Moika e o canal Griboyedov. Sobre este ul-
timo se encontra  a célebre igreja de São Sal-
vador sobre o Sangue Derramado, de
inconfundível estilo russo com suas cúpulas
coloridas e douradas em forma de bulbo, o

A Melhor Oferta - opcional

• 2 almoços em São Petersburgo
• 2 jantares em São Petersburgo
• 2 almoços em Moscou
• 3 jantares em Moscou
• Visita ao Museu Hermitage em 

São Petersburgo
• Excursão  ao palacio de Pavlovsk

• Excursão a Pushkin (ext. do palacio) 
e parque

• Visita a Galeria Tretiakov em Moscou
• Visita ao Kremlin em Moscou
• Visita ao Metro de Moscou
• Excursão a Sergiev Posad em Moscou
• Visita ao Mercado Izmailovo em Moscou

O Tour Inclui

Salidas 2014 4º DIA – QUA. – SÃO PETERS-
BURGO / MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a
Pavlovsky e visita do Palacio Paulo e parque.
O palacio de Pavlovsk foi um presente de
Catarina a Grande ao seu filho Paulo, futuro
Czar Paulo I, em 1777. A bela arquitetura
do palácio é refletido no parque envolvente.
Excursão a Pushkin, vista exterior do Palacio
e passeio no parque (Visita e almoço inclu-
ído no pacote Plus). A tarde transfer para
estação ferroviária para tomarmos trem rá-
pido a Moscou (classe turistica) com che-
gada ao anoitecer. Transfer ao hotel e
alojamento.  
**Em caso de impossibilidade de reservar o
trem de alta velocidade, o transporte entre
San Petersburgo e Mocou poderá se realizar
em avião de linha regular.

5º DIA – QUI. – MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade. Através de amplas avenidas como a
célebre Tverskaya, chegaremos na Praça
Vermelha, chamada assim pela cor dos la-
drilhos dos edifícios que a rodeiam, o
Museu de Historias, as muralhas do Kremlin
e a catedral de São Basílio com suas famo-
síssimas cúpulas multicores em forma de
bulbo. Nela se encontra o Mausoléu de
Lênin. Em seguida conheceremos o célebre
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”. Passearemos nas ave-

nidas as margens do rio Moskova, com vis-
tas do Parlamento, a Duma ou “Casa
Branca”, e o estádio olímpico,  a "colina
dos pardais" e pararemos no Parque da Vi-
tória, construído antes da II Guerra Mun-
dial. Continuaremos para a Rua Arbat, local
de encontro preferido dos moscovitas. Visita
do Convento de Novodiévichi, e seu lago
que inspiraram Tchaikovsky em o "Lago dos
Cisnes". Em seu interior está localizado um
importante museu com coleções de ícones,
joias, bordados e livros antigos. Almoço.
Tarde livre. Visita opcional a Galeria Tretia-
kov* (incluida no Pacote Plus); esta in-
comparável pinacoteca abriga mais de
130.000 obras criadas por artistas russos.
Além de sua magnífica coleção de ícones
poderemos admirar um excepcional pano-
rama histórico de pintura russa, desde o sé-
culo XI até nossos dias; destaca-se “a
Virgem de Vladimir” de estilo bizantino e
que a tradição atribui a São Lucas e a obra
prima do grande Andrei Rublev, “a Trin-
dade”. Jantar*(incluído no pacote plus).
Alojamento.

6º DIA – SEX. – MOSCOU 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional*
ao Kremlin (que significa fortaleza em
russo) e as Catedrais*; os melhores arte-
sãos e artistas trabalharam em suas igrejas,
catedrais e palácios, grandes obras de incal-
culável valor. Visitaremos o interior do re-
cinto para admirar o maior sino do mundo
e a célebre Praça das Catedrais, São Miguel,

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
02*, 06, 09*, 13, 16*, 20, 23*, 27, 30*
03, 06*, 10, 13*, 17, 20*, 24, 27*, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

A SÃO PETERSBURGO: DOMINGO
2014

• Traslados e visitas conforme programa.
• Alojamento em hotéis da categoria superior com café da manhã.
• 2 almoços.
• Transporte em ônibus de turismo ou micro-ônibus climatizado.
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de São Petersburgo e Moscou, algumas partidas podem
ser feitas desta forma de avião
• Guias locais (idioma espanhol) conforme o itinerário.
• Assistência de viagem Travel Ace.

Rússia 1: São Petersburgo e Moscou

8 DIAS: SÃO PETERSBURGO / MOSCOU: 500€ INCLUI: 9 REFEIÇÕES E 8 VISITAS

Vladimir

* Inclui trem de alta velocidade

NOTA: *Saídas especiais as Quartas, durante
Julho e Agosto.

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

*Opcional: Extensão Anel de Ouro
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desde

1.095€
8 DIAS

a Ascensão e a Anunciação. Visita opcional
ao Metro de Moscou *(incluida no Pacote
Plus). Inaugurado em 1935, o Metro de
Moscou era o Palácio do Povo decorado
pelos mais importantes artistas da época e
utilizaram materiais procedentes de todos
os lugares do país. Hoje em dia é o principal
meio de transporte da cidade com 200 km
de linhas e 145 estações. Visitaremos as
mais importantes, construídas com varieda-
des de mármores, granito, ônix e decorados
com pinturas, majólicas, vitrais, murais e mo-
saicos. Almoço e jantar (incluídos no pa-
cote plus). Tarde livre. Alojamento.

7º DIA – SAB. - MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional
a Sergiev Posad e visita ao Monastério*
(incluida no Pacote Plus). Situado a 70 Km

ao nordeste da capital russa, na rota impe-
rial do Anel de Ouro, Serguiev Posad (antes
chamado Zagorsk) é um dos centros mais
importantes da religião ortodoxa, lugar de
peregrinação, sede e residência do Grande
Patriarca de todas as Rússias, conhecido
como o “Vaticano Russo”. Entre suas nú-
meros igrejas e catedrais destaca-se a cú-
pula azul da Catedral de Assunção a mais
importante das catedrais; a Catedral da Dor-
mição. Almoço* (incluido no Pacote Plus).
Visita opcional ao Mercado de Izmai-
lovo*(incluido no Pacote Plus). Situado a
pouca distância de Moscou, Izmailovo é ce-
lebre por seu imenso mercado, onde se en-
contra tudo, desde modestas recordações
aos refinados artesanatos. Além das tradi-
cionais bonecas russas, pode se encontrar
sobretudo joias e artigos de bijuteria, “sou-

venirs” da época soviética e também arte-
sanatos procedentes de todos os lugares do
pais. Jantar *(incluídos no pacote plus).

8º DIA – DOM. - MOSCOU
Café da manhã. Na hora apropriada, tras-
lado ao aeroporto para embarque em vôo
de regresso...  e FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS!

Obs.: Os apartamentos deverão
ser desocupados até as 10h.

San Petersburgo

Moscú

Rostov

Yaroslavl

8º DIA – DOM. - MOSCOU / PE-
RESSLAVL ZALESSKY / ROSTOV /
YAROSLAVL
Café da manhã no hotel. Saída para Peress-
lavl Zalessky. Visita.a esta antiga cidade do
Anel de Ouro, situada as margens do belo
lago Pleshcheyevo entre Moscou e Yaros-
lavl, fundada em 1152 pelo príncipe Yuri
Dolgoruky. As belas casas de madeira junto
ao lago atraem numerosos pintores e artis-
tas, assim como a antiga fortaleza situada
no alto de uma colina. Poderemos admirar
a Catedral da Transfiguração do Salvador.
Saída para Rostov. Almoço. Visita de Ros-
tov, chamada “Sinfonia da Pedra”, é uma
belíssima cidade medieval cujas inúmeras
cúpulas se refletem nas águas do lago
Nero. Visitaremos o Kremlin de Rostov, con-
siderado o mais belo da Rússia depois de
Moscou. Constam três partes: a Praça das
Catedrais, a Residência dos Bispos e o Jar-
dim do Metropolitam. Na Praça das Cate-
drais estão a imponente catedral da
Ascensão com seu campanário provavel-
mente o mais celebre da Russia e cada uma
das 15 paróquias tem seu próprio nome.
Numerosos edifícios de grande beleza se
extendem entre o Kremlin e o lago como
no Monastério de São Jacob Salvador, cuja
magnífica estampa se eleva a margem do
Lago Nero. Saída para Yaroslavl. Jantar e
Alojamento.

9º DIA – SEG. – YAROSLAVL /
KOSTROMA / PLIOS / SUZDAL
Café da manhã no hotel. Visita de Yaros-
lavl. Situada na confluência dos rios Volga
e Kotorosl. Visita do Monastério do Salva-
dor, onde destaca a catedral da Transfigu-
ração do Salvador. Visita da Igreja de São
Elias, com os mais belos afrescos do Anel
de Ouro. Também conheceremos o centro
urbano com numerosos edifícios de época,
como o Teatro Volkov o mais antigo da
Rússia. Saída para Kostroma. Almoço. Vi-
sita de Kostroma, situada a 60 km de Ya-
roslavl. O estilo de suas construções e
muito diferente, alternando as típicas de
madeira com construções de estilo neo-
clássico, destacam as celebres “Galeria
dos Comerciantes”, Galeria das Flores; do
Leite, do Tabaco, do Azeite. Hoje podemos
admirar boa parte das belas construções
em nosso percurso pelo centro que inclui
também o Palácio do Governador e a Torre
dos Bombeiros. Visitaremos o celebre Mo-
nastério Ipatiev do século XIV, um dos
poucos edifícios medievais que se salva-
ram do incêndio. Saída para Plios. Che-
gada a este vilarejo situado na chamada
“Suíça do Volga”. Continuação a Suzdal.
Jantar e alojamento. 

10º DIA – TER. - SUZDAL / BOGO-
LUVOBO / VLADIMIR / MOSCOU
Café da manhã no hotel. Visita de Suzdal,
considerada obra prima da arquitetura

medieval russa, maravilhoso conjunto de
200 monumentos religiosos e civis. Visi-
taremos o Kremlin, coração histórico da
cidade. Destacam a Catedral da Transfi-
guração e seu belíssimo campanário, a
Galeria dos Arqueiros e também pode-
mos conhecer o Monastério-Forataleza
de São Eutimio. Visitaremos o convento
de Pokrovsky que está situado na outra
margem do rio Kamenka. Saída para Bo-
golubovo. Em 1158 o príncipe Bogol-
yubsky assistiu uma aparição da Virgem
Maria na confluência dos rios Nerl y
Klyazma e imediatamente ordenou cons-
truir no mesmo lugar a Igreja da Interces-
são e uma pequena cidade ao seu redor.
Na atualidade podemos admirar este be-
líssimo lugar, considerado uma obra
prima da arte medieval russa. Saída para
Vladimir. Almoço. Visita de Vladimir, esta
cidade foi considerada capital da Rússia
desde 1157 até a invasão dos mongóis
em 1238. Em sua época de esplendor
construíram o maior dos principais mo-
numentos: As Portas de Ouro, a Catedral
de São Dimitri e a belíssima Catedral da
Ascensão. Regresso a Moscou. Jantar e
alojamento.

11º DIA – QUA. – MOSCOU
Café da manhâ no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em voo de regresso e...FIM DOS
NOSSOS SERVIÇOS.

Yaroslavl
Suzdal
Moscou

Ring Premier / Yubileinaya
Nikolaevsky Posad / Kremlevsky
Holiday Inn / Borodino

Todas as saídas
Sup. Hab. Individual

740
270

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por pessoa em € Euro
em apto duplo

Categoría Primera

Tour 4 Dias: Extensão Anel de Ouro

S. Petersburgo

Moscou

Marriott  / Sokos / Holiday Inn
Vendensky / Radisson
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino

Maio 25 / Junho 29
Sup. Hab. Individual
Resto das saídas
Sup. Hab. Individual

1.270
700

1.095
570

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por pessoa em € Euro
em apto duplo

Categoria Superior - 4* Tour 8 DIAS: S.Peterburgo / Moscou

O Tour Inclui:
• Traslados e visitas segundo o programa.
• Alojamento com café da manhã.
• 3 almoços e  3 jantares.

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado.
• Guias locais (idioma espanhol), conforme o
itinerário

San Petersburgo 

Moscú

OPCIONAL: EXTENSÃO ANEL DE OURO - 4 DIAS  

Saídas 2014

Junho
Julho
Agosto
Setembro

08, 22
13, 27
10, 24
07, 21

A MOSCOU: DOMINGOS
2014
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Visitando: Moscou / São Petersburgo.

"Lago dos Cisnes" e pararemos no Parque
da Victoria, construido após a II Guerra
Mundial. Continuaremos até a rua Arbat,
lugar de encontro preferido dos moscovitas,
animada no coração da parte antiga da ci-
dade. Visita do convento de Novodévitchi,
declarado Patrimonio da Humanidade pela
UNESCO, um dos mais belos da Russia. Al-
moço. Tarde livre. Passeio opcional à Galeria
Tretyakov. (Visita incluído no pacote Plus)
incomparavel pinacoteca de arte, com o
nome de seu fundador, o famoso comer-
ciante Pavel Tretyakov. O museu abriga mais
de 130.000 obras criadas por artistas rus-
sos. Além de sua magnífica coleção de íco-
nes, você pode admirar um panorama
histórico único de pintura russa do século XI
ao presente. Os destaques incluem "A Vir-
gem de Vladimir de" e "A Trindade". (Visita
ao Metro de Moscou e Jantar incluído no
pacote Plus). Alojamento. 

3º DIA - SEX. – MOSCOU 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao
Kremlin (visita incluida no pacote Plus) A
palavra "Kremlin"  significa fortaleza em
russo. Construído no século XII, a sua forma
atual foi concluída no século XV, e é um
grande reflexo das diferentes fases da arte
russa. Na atualidade abriga os principais ór-
gãos de governo político e religioso. Visita-
remos seu interior para admirar o  "Sino
Zarina", o "Canhão do Czar", e a famosa
"Praça das Catedrais", emoldurado por São
Miguel, Ascensão e Anunciação. Visita op-

1º DIA – QUA. – MOSCOU
Chegada. Recepção e traslado ao aeroporto
hotel. Alojamento.

2º DIA – QUI. - MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade. Através de amplas avenidas como a
célebre Tverskaya, chegaremos na Praça
Vermelha, chamada assim pela cor dos la-
drilhos dos edifícios que a rodeiam, o Museu
de Historias, as muralhas do Kremlin e a ca-
tedral de São Basílio com suas famosíssimas
cúpulas multicores em forma de bulbo. Em
seguida conheceremos o célebre teatro
Bolshoi, a catedral de São Salvador, o impo-
nente edifício da Lubianka, sede da antiga
KGB e as pequenas igrejas do velho bairro
“Kitai Gorod”. Passearemos nas avenidas
as margens do rio Moskova, com vistas do
Parlamento, a Duma ou “Casa Branca”, e o
estádio olímpico,  a "colina dos pardais". Vi-
sita do Convento de Novodiévichi, e seu
lago que inspiraram Tchaikovsky em o

A Melhor Oferta - opcional

• 2 almoços em São Petersburgo
• 3 jantares em São Petersburgo
• 2 almoços em Moscou
• 2 jantares em Moscou
• Visita ao Museu Hermitage em 

São Petersburgo
• Excursão  ao palacio de Pavlovsk

• Excursão a Pushkin (ext. do palacio) 
e parque

• Visita a Galeria Tretiakov em Moscou
• Visita ao Kremlin em Moscou
• Visita ao Metro de Moscou
• Excursão a Sergiev Posad em Moscou
• Visita ao Mercado Izmailovo em Moscou

O Tour Inclui

Saídas 2014 cional ao metrô de Moscou (Visita incluída
no pacote Plus) Aberto em 1935, o metrô
de Moscou foi o "Palácio do Povo". Em sua
decoração participarão os  artistas mais im-
portantes da época e hoje ainda é o princi-
pal meio de transporte na cidade, com 200
km de linhas e 145 estações. Visita as mais
importantes variedades de granito, már-
more, ônix e decorados com pinturas, ma-
jólica, vitrais, pinturas murais, mosaicos e
até mesmo grupos esculturais. (Almoço e
jantar incluídos no pacote Plus). Tarde
livre.

4º DIA – SAB. - MOSCOU / SÃO
PETERSBURGO
Café da manhã. Visita opcional a Serguiev
Posad e visita ao Monastério (visita in-
cluida no Pacote Plus). Situado a uns
70Km a noroeste da capital russa, na rota
Imperial do Anel de Ouro, Serguiev Posad é
um dos centros mais importantes da reli-
gião ortodoxa. Se estabeleceu no lugar um
monastério-fortaleza em 1340. Com o pas-
sar do tempo o monastério se se converteu
em um dos centros espirituais mais impor-
tantes do país. Conhecido como “Vaticano
Russo”. Entre suas numerosas igrejas e ca-
tedrais destaca-se a cúpula azul da Cate-
dral da Assunção, ou a mais importante
delas, a Catedral da Dormição. Almoço (in-
cluido no Pacote Plus), poderá ser substi-
tuido por jantar de acordo com horário do
transfer de Moscou aSão Petersburgo. Visita
opcional ao Mercado de Izmailovo (incluida

no Pacote Plus). Situado a pouca distância
de Moscou, Izmailovo é celebre por seu
imenso mercado, onde se encontra tudo,
desde modestas recordações aos refinados
artesanatos. Além das tradicionais bonecas
russas, pode se encontrar sobretudo joias e
artigos de bijuteria, “souvenirs” da época
soviética e também artesanatos proceden-
tes de todos os lugares do pais. Pela tarde,
traslado a estação de ferroviária para em-
barque no trem rápido (classe turista) com
destino a São Petersburgo. Chegada no ini-
cio da noite. Recepção e traslado ao hotel.
Alojamento.
*Em caso de impossibilidade de re-
servar o trem de alta velocidade, o
transporte entre Moscou e São Pe-
tersburgo será realizado em avião
de linha regular.

5º DIA – DOM. – SÃO PETERS-
BURGO
Café da manha. Visita panorâmica para
tomar contato com a cidade, seu centro his-
tórico e seus principais monumentos. Decla-
rada Patrimonio Mundial da Humanidade
pela UNESCO,  é chamada de “Veneza do
Norte” devido aos inúmeros canais, ilhas e
pontes. Poderemos apreciar a Perspectiva
Nevsky com seus prestigiosos edifícios: Pa-
lácio Anichkov, Palácio Belozerky, Catedral
de Nossa Senhora de Kazan, Eliseev. Atra-
vessaremos a Fontanka, rio que cruza o cen-
tro urbano de São Petersburgo, assim como
o rio Moika e o canal Griboyedov. Sobre este

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 06*, 09, 13*, 16, 20*, 23, 27*, 30
03*, 06, 10*, 13, 17*, 20, 24*, 27, 31*
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

A MOSCOU: QUARTAS
2014

• Traslados  e visitas conforme programa.
• Alojamento e café da manha em hoteis categoria superior.
• 2 almoços 
• Bilhetes de trem rápido (classe turista) de Alta Velocidade de Moscou a São Petersburgo, em al-
gumas saídas este trajeto poderá ser feito de avião.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado, segundo o número de participantes.
• Guias locais, idioma espanhol nas visitas, conforme o itinerário.
• Assistência de viagem Travel Ace.

Rússia 2: Moscou e São Petersburgo

8 DIAS: MOSCOU / S. PETERSBURGO: 500€ INCLUI: 9 REFEIÇÕES E 8 VISITAS

Moscú

*Inclui trem diurno de alta velocidade.

NOTA: * Saídas especiais aos Domingos, durante
Julho e Agosto.

* Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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desde

1.095€
8 DIAS

ultimo se encontra  a célebre igreja de São
Salvador sobre o Sangue Derramado, de in-
confundível estilo russo com suas cúpulas
coloridas e douradas em forma de bulbo, o
antigo Palácio de Inverno, imponente resi-
dência dos Czares, transformado no Museu
do Hermitage e a Cabana de Pedro o
Grande. Veremos a Catedral de São Isaac,
com suas gigantescas colunas de granito
roxo. Terminaremos ante a bela catedral de
São Nicolau dos Marinheiros. Visitaremos a
Fortaleza de Pedro e Paulo que está desti-
nada a proteger a cidade dos ataques pelo
mar, hoje foi transformada em museu desde
suas muralhas, diariamente um tiro de can-
hão marca as doze horas, meio dia. Podere-
mos admirar a tumba do fundador da
cidade, o Czar Pedro o “Grande”, assim
como as tumbas dos czares da dinastia ro-
mana e suas famílias. Faremos a visita exte-
rior do Acorazado "Aurora", barco da antiga
marinha da guerra imperial, cujos tiros de
canhões em 25 de Outubro de 1917, mar-
caram o inicio da Revolução Russa. Almoço.
Tarde livre. Jantar*(jantar incluídos  no pa-
cote plus) e alojamento. 

6º DIA – SEG. – SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Dia livre. Almoço*. Visita
opcional ao Museu Hermitage*. O Hermi-

tage é o maior museu da Rússia, assim como
um dos mais importantes do mundo, con-
tando com mais de três milhões de obras de
arte. Seu renome internacional deve-se em
especial a suas coleções de pintura de obras
de Leonardo da Vinci, Rafael e Rembrandt,
de impressionistas franceses: de Gauguin,
Matisse e Van Gogh e Picasso. Visita, al-
moço e jantar*(incluídos no pacote plus).

7º DIA – TER. – SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a
Pavlovsky e visita do Palacio Paulo e parque.
O palacio de Pavlovsk foi um presente de Ca-
tarina a Grande ao seu filho Paulo, futuro
Czar Paulo I, em 1777. A bela arquitetura do
palácio é refletido no parque envolvente. Ex-
cursão a Pushkin, vista exterior do Palacio e
passeio no parque (Visita e almoço incluí-
dos no pacote Plus). Alojamento.

8º DIA – QUA. -  SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhâ no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em vôo de regresso e...FIM DOS
NOSSOS SERVIÇOS.  

Obs: Os apartamentos deverão ser
desocupados até às 10h.

San Petersburgo

Moscú

Moscou

S. Petersburgo

Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino
Marriott  / Sokos / Holiday Inn
Vendensky / Radisson

Maio 21 / Junho 25
Sup. Hab. Individual
Resto das saídas
Sup. Hab. Individual

1.270
700

1.095
570

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por pessoa em € Euro
em apto duplo

Categoria Superior 4****

Tour 8 Dias: Moscou / S.Petersburgo

Moscú Moscú

Moscú San Petersburgo
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desde

1.770€
8 DIAS

Visitando: São Petersburgo, Moscou, Suzdal, Bogoluvobo, Vladimir.
moço. Visita ao Museu Hermitage. O Her-
mitage é o maior museu da Rússia, assim
como um dos mais importantes do mundo,
contando com mais de três milhões de
obras de arte. Seu renome internacional
deve-se em especial a suas coleções de pin-
tura de obras de Leonardo da Vinci, Rafael
e Rembrandt, de impressionistas franceses:
de Gauguin, Matisse e Van Gogh. Jantar e
alojamento.

4º DIA – QUA. – SÃO PETERS-
BURGO / MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a
Pavlovsky e visita do Palacio Paulo e par-
que. O palacio de Pavlovsk foi um presente
de Catarina a Grande ao seu filho Paulo, fu-
turo Czar Paulo I, em 1777. A bela arquite-
tura do palácio é refletido no parque
envolvente. Excursão a Pushkin, vista exte-
rior do Palacio e passeio no parque. Re-
gresso a São Petersburgo. Almoço*.  A
tarde transfer para estação ferroviária para
tomarmos trem rápido a Moscou (classe tu-
ristica).  
*Em caso de impossibilidade de re-
servar o trem de alta velocidade, o
transporte entre San Petersburgo
e Mocou poderá se realizar em
avião de linha regular.
Chegada a Moscou e transfer ao
hotel.  Alojamento e jantar (*se
não tiveram o almoço).
*Os passageiros poderão ter neste
dia almoço ou jantar tipo “pic nic”
em função da hora do horário de
saída do trem ou avião.

5º DIA – QUI. – MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica da ci-
dade. Através de amplas avenidas como a
célebre Tverskaya, chegaremos na Praça
Vermelha, chamada assim pela cor dos la-
drilhos dos edifícios que a rodeiam, o
Museu de Historias, as muralhas do Krem-
lin e a catedral de São Basílio com suas fa-
mosíssimas cúpulas multicores em forma
de bulbo. Nela se encontra o Mausoléu de
Lênin. Em seguida conheceremos o céle-
bre 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”. Passeare-
mos nas avenidas as margens do rio Mos-
kova, com vistas do Parlamento, a Duma
ou “Casa Branca”, e o estádio olímpico,  a
"colina dos pardais" e pararemos no Par-

1º DIA – DOM. – SÃO PETERS-
BURGO
Chegada. Recepção e traslado ao aeroporto
hotel. Alojamento.

2º DIA – SEG. – SÃO PETERS-
BURGO
Café da manha. Visita panorâmica para
tomar contato com a cidade, seu centro his-
tórico e seus principais monumentos. Decla-
rada Patrimonio Mundial da Humanidade
pela UNESCO,  é chamada de “Veneza do
Norte” devido aos inúmeros canais, ilhas e
pontes. Poderemos apreciar a Perspectiva
Nevsky com seus prestigiosos edifícios: Pa-
lácio Anichkov, Palácio Belozerky, Catedral
de Nossa Senhora de Kazan, Eliseev. Atra-
vessaremos a Fontanka, rio que cruza o cen-
tro urbano de São Petersburgo, assim como
o rio Moika e o canal Griboyedov. Sobre este
ultimo se encontra  a célebre igreja de São
Salvador sobre o Sangue Derramado, de in-
confundível estilo russo com suas cúpulas
coloridas e douradas em forma de bulbo, o
antigo Palácio de Inverno, imponente resi-
dência dos Czares, transformado no Museu
do Hermitage e a Cabana de Pedro o
Grande. Veremos a Catedral de São Isaac,
com suas gigantescas colunas de granito
roxo. Terminaremos ante a bela catedral de
São Nicolau dos Marinheiros. Visitaremos a
Fortaleza de Pedro e Paulo que está desti-
nada a proteger a cidade dos ataques pelo
mar, hoje foi transformada em museu desde
suas muralhas, diariamente um tiro de can-
hão marca as doze horas, meio dia. Podere-
mos admirar a tumba do fundador da
cidade, o Czar Pedro o “Grande”, assim
como as tumbas dos czares da dinastia ro-
mana e suas famílias. Faremos a visita exte-
rior do Acorazado "Aurora", barco da antiga
marinha da guerra imperial, cujos tiros de
canhões em 25 de Outubro de 1917, mar-
caram o inicio da Revolução Russa.  Almoço.
Tarde livre. Jantar e alojamento. 

3º DIA – TER. – SÃO PETERS-
BURGO
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Al-

O Tour Inclui

Saídas 2014 que da Vitória, construído antes da II Gue-
rra Mundial. Continuaremos para a Rua
Arbat, local de encontro preferido dos
moscovitas. Visita do Convento de Novo-
diévichi, e seu lago que inspiraram Tchai-
kovsky em o "Lago dos Cisnes". Em seu
interior está localizado um importante
museu com coleções de ícones, joias, bor-
dados e livros antigos. Almoço. Tarde livre.
Visita opcional a Galeria Tretiakov esta in-
comparável pinacoteca abriga mais de
130.000 obras criadas por artistas russos.
Jantar e alojamento. 

6º DIA – SEX. – MOSCOU / SER-
GUIEV POSAD / SUZDAL
Café da manhã no hotel. Visita opcional
ao Kremlin com suas Catedrais, berço da
cidade, é a mais importante do país, e  foi
declarada Patrimonio Mundial da Huma-
nidade pela UNESCO. Os melhores arte-
sãos e artistas trabalharam em suas
igrejas, catedrais e palácios, grandes obras
de incalculável valor. Visitaremos o interior
do recinto para admirar o “Sino Zarina”
maior sino do mundo, fundida em 1733, e
o “Canhão Zar” um dos maiores jamais
construidos. Finalizaremos visitando a cé-
lebre Praça das Catedrais. Saída para Ser-
guiev Posad. Almoço. A uns 70 Km ao
nordeste da capital, na rota Imperial do
Anel de Ouro, Serguiev Posad é um dos
centros mais importantes da religião orto-
doxa. Declarada  Patrimonio Mundial da
Humanidade pela UNESCO  Saída para
Suzdal. Jantar e alojamento.

7º DIA – SAB. - SUZDAL / BOGO-
LUVOBO / VLADIMIR / MOSCOU
Café da manhã no hotel. Visita de Suzdal,
considerada obra prima da arquitetura
medieval russa, maravilhoso conjunto de
200 monumentos religiosos e civis. Decla-
rado Patrimonio Mundial da Humanidade
pela UNESCO.  Visitaremos o Kremlin, co-
ração histórico da cidade. Destacam a Ca-

tedral da Transfiguração e seu belíssimo
campanário, a Galeria dos Arqueiros e
também podemos conhecer o Monastério-
Forataleza de São Eutimio. Visitaremos o
convento de Pokrovsky que está situado
na outra margem do rio Kamenka. Saída
para Bogolubovo. Em 1158 o príncipe Bo-
golyubsky assistiu uma aparição da Vir-
gem Maria na confluência dos rios Nerl y
Klyazma e imediatamente ordenou cons-
truir no mesmo lugar a Igreja da Interces-
são e uma pequena cidade ao seu redor.
Na atualidade podemos admirar este be-
líssimo lugar, considerado uma obra prima
da arte medieval russa. Saída para Vladi-
mir. Almoço. Visita de Vladimir, declarada
Patrimonio Mundial da Humanidade pela
UNESCO Regresso a Moscou. Jantar e alo-
jamento.

8º DIA – DOM. - MOSCOU
Café da manhâ no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em vôo de regresso e...FIM DOS
NOSSOS SERVIÇOS.  

Obs: Os apartamentos deverão ser
desocupados até às 10h.

Junho
Julho
Agosto
Setembro

29
13, 27
10, 24
07

A SÃO PETERSBURGO: DOMINGOS
2014

• Traslados e visitas conforme programa.
• Alojamento e café da manha.
• 6 almoços  e 5 jantares.
• Trem Diurno (classe turista) de Alta Velocidade de São Petersburgo a Moscou. Em algumas 
saídas este trajeto poderá ser feito de avião.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado, de acordo com o número de 
participantes.
• Guias locais, idioma espanhol nas visitas, conforme o itinerário.
• Assistência de viagem Travel Ace.

São Petersburgo, Moscou
e o Anel de Ouro *Inclui trem de alta velocidade de S. Petersburgo a Moscou.

S. Petersburgo 

Moscou

Suzdal  

Marriott / Radisson / Sokos /
Holiday Inn / Vedensky 
Marriott / Holiday Inn / Radis-
son / Novotel / Borodino 
Nikolaevskiy Posad / Krem-
levsky / Pushkarskaya Slobod

Saídas Junho 29
Sup. Hab. Individual
Resto das saídas
Sup. Hab. Individual

1.940
690

1.770
570

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por pessoa em € Euro
em apto duplo

Categoría Superior 4****

Tour 8 Dias: S.Petersburgo / Moscou

San Petersburgo

Moscú

Serguiev Posad

Bogoluvobo

Vladimir

* Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Visitando: Taskent, Urgench, Bujará, Samarcanda.

encontra rodeada por uma alta e epessa
muralha construida a base de argila.Visita
do Minarete de Kalta Menor, do séc. XVIII
que foi o maior da Asia Central. Visitaremos
a Mesquita de Juma do séc X com seu gran-
dioso patio interior, cercado de 112 colunas
de madeira esculpida. Continuação da vi-
sita ao complexo arquitetônico Tash Hovli,
Mausoléu de Pahlavan Mahmud, Mesquita
Juma. Jantar em restaurante local. Tras-
lado ao aeroporto de Urgench para embar-
que em voo (não incluso) com destino a
Bujara.  Alojamento.

4º DIA – SEG. - BUJARÁ
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica
de Bujará que durante um longo tempo foi
o principal centro da cultura islâmica e o
lugar de peregrinação muçulmana mais im-
portante do mundo. O centro histórico da
cidade foi declarado Patrimônio da Huma-
nidade pela Unesco no ano de 1993.  Visita
do conjunto arquitetônico Liabi Hauz, a
parte mais tranquila da cidade que se con-
serva em seu aspecto mais autentico. Visita
do Mausoléo de los Samani, primavera
santo Chashmai Ayub...Almoço. Seguire-
mos  para o conjunto arquitetônico “Poi-
Kalyan” que consiste no minarete Kalyan,
Mesquita Kalyan, ambos construídos com
azulejos e decorados com cúpulas, arcadas
e cerâmicas vitrificadas com motivos geo-
métricos, e a Madraza Mir-i-Arab que com-
põem o conjunto arquitetônico mais
majestoso da cidade. Seus monumentos se
revelam a espiritualidade da cidade antiga
e a história da cultura durante a época dos
governadores. Visita do Minarete Kalyan do
século XII, a construção mais alta da cidade
antiga. Por seu valor estético é o minarete
mais importante dos que se conservam na
atualidade Visita da Mesquita Kalyan do sé-
culo XV, rodeada por muralha, que é uma
das construções mais grandiosas da sua
época e as Mesquitas Boloi Havz e Chas-
hmai Aiub. Visita da Mesquita Maggoki-At-
tori e das Madrazas Ulugbeka e
Abdulazizhana. Visita da Cúpula Toki Zar-
garon, Toki Telpak Furushon, Toki Sarafon,
Chor Minor. Jantar em restaurante local.
Alojamento.

1º DIA – SEX. - TASKENT
Chegada. Recepção e traslado ao hotel.
Alojamento.

2º DIA – SÁB. - TASKENT
Chegada a Taskent e traslado ao hotel. Vi-
sita da cidade antiga. Complexo arquitetô-
nico Hasti Imam, Madraza Barak Kan,
Madraza Kafal Shoni, Madraza Kukeldash,
bazar Chorsu. Almoço. Pela tarde, visita pa-
norâmica de Taskent, onde os edifícios mais
modernos combinam com os monumentos
medievais e amplos parques. A cidade, re-
cebeu influencias persas, árabe, turcas e so-
viéticas. Visita da Praça de Amir Temur com
a estátua de Amir Temur em seu cavalo di-
vino e a Praça da Independência, onde se
celebra todos os festejos e desfiles oficiais.
A praça está cercada de edifícios governa-
mentais, como o Parlamento e numerosos
ministérios, onde de situam belas fontes
com cascatas. Passeio ao Museu de Artes
Aplicadas, destaque não somente por suas
coleções mas também por sua estrutura e
decoração. Jantar em restaurante local.Alo-
jamento. 

3º DIA – DOM. - TASKENT/ UR-
GENCH/ KHIVA/  BUJARA (NÃO
INCLUI AÉREOS)
Café da manhã no hotel.  Traslado ao ae-
roporto para tomarmos voo (não incluso)
com destino a Urgench. Traslado a Khiva.
Passeio da antiga cidade de Itchan Kala
onde pederemos admirar seus mais de 50
monumentos históricos e mansões, que
datam do séc. XVII ao XIX e que se encon-
tram entre as obras de melhor conservação
da arquitetura muçulmana da Asia Central.
Itchan Kala, é considerada um autentico
museu ao ar livre e foi declarado Patrimônio
da Humanidade pela Unesco. A região se

O Tour Inclui

Saídas 2014 5º DIA – TER. - BUJARÁ / SAMAR-
CANDA
Café da manhã no hotel. Visita do Sepul-
cro da madre de Bahouddin Nakshbandi,
Mausoléo Chor Bakr e visita a residencia
de verão de Emir de Bukhara Sitorai-
Mokhi-Hossa. Almoço em restaurante
local e saida para Samarcanda. Chegada
e jantar em restaurante local. Aloja-
mento.

6º DIA – QUA. - SAMARCANDA
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica
de Samarcanda, fundada ás margens do rio
Zeravshan, a cidade se beneficio durante
longos séculos de uma situação estratégica;
o encontro das principais rotas comerciais
que hoje conhecemos como “Rota da
Seda”, onde transitavam mercadorias pre-
ciosas entre China e Oriente Médio, com
seu destino final na distante Europa. Con-
tinuação pelo celebre Registán, o centro da
cidade antiga, onde estão três antigas ma-
drazas: Sher-Dor, construída em 1636 e de-
corada com tigres rugindo, contradizendo a
proibição islâmica de representar animais
vivos; a madraza Tillya-Kori, construída em
1660 e cujo nome significa “coberta de
ouro” e a madraza Ulugbek, construída em
1420, onde ensinavam matemática, astro-
nomia, filosofia e outras assuntos. Visita do
Mausoléu Gur Emira construido pelo céle-
bre Tamerlán, legendario conquistador e
lider militar e político turco-mongol, O se-
pulcro estava destinado ao seu neto,
porem, posteriormente se covnerteu em
panteón familiar, onde se encontram os res-
tos do próprio Tamerlán e seus descenden-
tes, O interior do Mausoléo está decorado
com pinturas azuis e douradas. Almoço em
restaurante local e continuação do passeio
com a visita da Mesquita Bibi-Khonum e
Bazar Siab.  Jantar em restaurante local.
Alojamento.

7º DIA – QUI. -  SAMARCANDA /
TASKENT
Café da manhã no hotel. Continuação da
visita a Samarcanda, uma das cidades
mais antigas do mundo ainda habitada,
extraordinário centro de difusão cultural
no passado. Durante o auge  do seu des-
envolvimento foi chamada “ A Roma do
Leste”, representando um ponto de fusão
iraní, india e mongol com numerosas in-
fluencias tanto orientais como ocidentais.
Visita do observatório de Ulughbek e do
Museu da cidade antiga “Afrosiyab”. Vi-
sita da Necrópolis de Shah-i-Zinda. Al-
moço em restaurante local. Traslado à
estação de trem para tomar o trem de alta
velocidade Afrosiab com destino Tashkent.
Chegada e jantar festivo de despedida em
restaurante local. Alojamento.

8º DIA – SEX. - TASKENT 
Café da manhã no hotel. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em voo de regresso e... FIM DE
NOSSO SERVIÇOS.

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

30
20
04, 18
01, 15, 29
05, 19, 26
03, 17

A TASKENT: SEXTAS
2014

• Traslado de chegada e saída.

• Alojamento e café da manhã buffet em hotéis.

• 6 almoços e 6 jantares em restaurantes locais.

• Transporte em ônibus e guia acompanhante durante todo o circuito.

• Entradas conforme itinerário.

• Assistência de viagem Travel Ace.

Rota da Seda

Urgench

Bujará

Samarcanda

KAZASTHAN

UZBEKISTAN

Taskent

desde

1.195€
8 DIAS

Em Habitação Dupla
Sup. Hab. Individual

1.195
230

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por pessoa em € Euro
em apto duplo

Tour 8 Dias: Taskent / Taskent

Jiva
Bujará
Samarcanda
Taskent

Azia Khiva (TS)
Zargaron Plaza (P)
Reguistan Plaza (P)
Tashkent Palace (P)

- Taskent / Urgench / Bujara em classe economica
280€ NETO Por persona
- Voos desde e até Madrid
830€ NETO Por persona

Suplemento voos
(sujeito a modificações)

* Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Do Kremlin ao Lago Baikal e a Grande Muralha

Anunciação, a mais importante delas. Serguiev
Posad foi declarada Patrimônio da Humanidade
pela Unesco. Almoço e traslado a estação ferro-
viária Kazanski e saída para Ekaterinbirgo (cabine
de 2ª classe 4 beliches por compartimento). Jan-
tar a bordo do trem.

4º DIA – DOM. – TRANSIBERIANO /
EKATERINBURGO
Café da manha e almoço a bordo. Chegada a
Ekaterinburgo, capital da região dos Urais e porta
de entrada da Ásia e Sibéria. A cidade foi fundada
por Vasily Tatischev, e seu nome alude a Santa Ca-
tarina em homenagem à esposa de Poedro o
“Grande”. Nos anos 20, Ekaterinburgo se trans-
formou em um dos centros industriais mais im-
portantes da Rússia, sendo ainda hoje uma das
cidades mais dinâmicas do país. Traslado ao hotel,
jantar e alojamento.

5º DIA – SEG. – EKATERINBURGO /
TRANSIBERIANO
Café da manhã e almoço a bordo. Visita panorâ-
mica da cidade situada no limite entre a Europa
e Ásia. Admiraremos belos edifícios do centro his-
tórico, com interessante arquitetura do séc XIX,
visita da catedral. Parada na fronteira Europa-Ásia
para tomarmos uma taça de Champagne. Almoço.
A tarde realizaremos uma visita temática pela his-
toria da família Romanov, a dinastias do Czares
que governaram a Rússia com mão de ferro du-
rante séculos, se extinguindo em Ekaterinburgo
quando Lênin mandou fuzilar Nicolas II e toda a
sua família, a quem mantinha prisioneiros, ante
o anvance das tropas leais ao Czar que se encon-
travam a ponto de liberta-lo. Nicolas II é conside-
rado um santo na Rússia. Jantar. Traslado até a
estação e saída em direção Irkutsk (cabine de 2ª
classe 4 beliches por compartimento).

6º DIA – TER. – TRANSIBERIANO/
NOVOSIBIRSK
Café da manhã. Almoço a bordo. Chegada a No-
vosibirsk, terceira maior cidade da Russia em po-
pulação e a mais importante da Sibéria. Traslado
ao hotel.  Jantar e alojamento.

7º DIA – QUA. – NOVOSIBIRSK/
TRANSIBERIANO
Café da manhã. Visita da cidade onde poderemos
admirar duas importantes obras de engenharia:
Ponte do Metro sobre o rio Obi e a Respresa de
Novosibirsk no Obi, muito próximo da cidade, que
forma o chamado “Mar da Sibéria”. Muito pró-
ximo dela se encontra o Museu de Ferrocarril, cujo
exterior poderemos apreciar várias locomotivas e
vagões de diferentes períodos. Finalizamos nossa
visita em Akademgorodok, a cidade universitaria
centro de Pesquisa e Desenvolvimento na Sibéria.
Situada a 20 Km ao sul de Novosibirsk, entre bos-
ques de abetos e bétulas. Almoço. Continuação

1º DIA – QUI. –MOSCOU / CHE-
GADA. 
Recepção e traslado do aeroporto hotel. Aloja-
mento.

2º DIA – SEX. – MOSCOU
Café da manhã e visita panorâmica da cidade.
Através de amplas avenidas como a célebre Tvers-
kaya, chegaremos na Praça Vermelha, chamada
assim pela cor dos ladrilhos dos edifícios que a
rodeiam, o Museu de Historias, as muralhas do
Kremlin e a catedral de São Basílio com suas fa-
mosíssimas cúpulas multicores em forma de
bulbo. Nela se encontra o Mausoléu de Lênin. Em
seguida conheceremos o célebre 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”. Passeare-
mos nas avenidas as margens do rio Moskova,
com vistas do Parlamento, a Duma ou “Casa
Branca”, e o estádio olímpico,  Conheceremos a
parte externa do Convento de Novodievichi e seu
lago, que inspiraram Tchaikovsky em o “Lago dos
Cisnes” e pararemos no Parque da Vitória, cons-
truído antes da II Guerra Mundial. Continuaremos
para a Rua Arbat, local de encontro preferido dos
moscovitas, animada via no coração do centro an-
tigo. Visita do Metro de Moscou e o Palácio do
Povo decorado pelos mais importantes artistas da
época que utilizaravam materiais procedentes de
todos os lugares do país. Almoço, jantar e aloja-
mento.

3º DIA – SAB. – MOSCOU / TRANSI-
BERIANO
Café da manhã. Excursão Serguiev Posad e visita
ao seu Monastério. Situado a uns 70 km da capi-
tal russa, na rota imperial conhecida como “Anel
de Ouro”, Serguiev Posad é um dos centros mais
importantes da região ortodoxa. Sua construção
foi iniciada por São Sergio, que estabeleceu 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. Nele podermos apreciar ele-
mentos característicos da arquitetura militar dos
séculos XV a XVIII, período em que teve seu maior
desenvolvimento. Ativo ainda hoje como monas-
tério é ainda seminário e instituto teológico, local
de peregrinação e residência do Grande Patriarca
de todas as Rússias, pelo que é conhecido como
o “Vaticano Russo”. Entre suas numerosas igrejas
e catedrais se destaca cúpula Azul da Catedral da

O Tour Inclui

Saídas 2014

Junho
Julho
Agosto
Setembro

05
10
07
04

A MOSCOU: QUINTAS
2014

PARA OS DOIS PROGRAMAS:
• Traslados, conforme o itinerário.
• Todas as visitas e entradas, conforme o itinerário.
• Guias locais (idioma espanhol) para todas as visita e traslados, conforme o itinerário.
• Transporte em carro climatizado durante as visitas e traslados.
• Assistência de viagem Travel Ace.

PROGRAMA 11 DIAS - MOSCOU / IRKUST:
• Alojamento em hotéis de categoria primeira e turista superior.
• 6 cafés da manhã (nos hotéis).
• 1 café da manhã (em restaurante).
• 3 cafés da manhã a bordo (no trem).
• 5 almoços (em restaurante).
• 1 almoço picnic nas margens do Lago Baikal (10º dia).
• 3 almoços a bordo (no trem).
• 4 jantares (nos hotéis).
• 1 jantar (em restaurantes das cidades).
• 3 jantares a bordo (trem).
• Guia local acompanhante (idioma espanhol)  no trem de Moscou a Irkutsk (3º ao 11º dia).
• Trem Moscou - Ekaterimburgo -  Novosibirsk - Irkutsk (cabine 2ª classe, 4 beliches por
compartimento).

PROGRAMA 18 DIAS - MOSCOU / BEIJING:
• Alojamento em hotéis de categoria superior.
• 10 cafés da manhã (nos hotéis).
• 2 cafés da manhã (restaurante da cidade).
• 4 cafés da manhã (trem).
• 1 café da manhã picnic a bordo (trem).
• 8 almoços (em restaurante da cidade).
• 1 almoço picnic as margens do lago Baikal (10º dia)
• 6 almoços a bordo (trem).
• 1 almoço churrasco na Mongólia (13º dia)
• 5 jantares (nos hotéis).
• 6 jantares (restaurante das cidade).
• 5 jantares a bordo (trem).
• Guia acompanhante falando espanhol para o trem de Moscou a Beijing (3º a 18º dia).
• Trem Moscou - Ekaterimburgo – Novosibirsk -  Irkutsk - Ulan - Bator -  Beijing (cabine 2ª classe,
4 beliches por compartimento).

O Transiberiano

desde

3.840€
11 ou 18 DIAS

Quem nunca sonhou em viajar no Transiberiano? No imaginário coletivo esta viagem
esta intimamente associado às peripécias de Miguel Strogoff , imortalizado por Júlio
Verne. Ainda hoje, na era da tecnologia, esta viagem segue sendo uma extraordinária
aventura. O Transiberiano é a mais de um século o símbolo do extremo: territórios in-
acessíveis, frio intenso muitas histórias...
É também uma viagem absoluta, uma travessia pela Terra, onde dia após dia a paisagem
mostra  as mais belas cidades da Rússia, da Sibéria, da Mongólia e da China; os fuso
horários se sucedem, as montanhas se elevam até um céu de azul puro,  fluem os rios
de cores variadas e se abre aos nossos olhos a beleza do lago Baikal. Inferno e paraíso
ao mesmo tempo, A Sibéria é selvagem e misteriosa, com extensos e impenetráveis
bosques e alguns lugares com gelo eterno... Esta terra indômita sempre fascinou russos
e estrangeiros. Importantíssima zona de comércio com a Asia, seu imenso território era
usado para as rotas do chá, da seda e das peles. Sibéria foi também terra de exílio e lá-
grimas: sua própria imensidão vez dela uma prisão quase inexpugnável onde tanto Cza-
res como soviéticos enviavam dissidentes e opositores, incluindo intelectuais, como
Dostoevsky ou Solzhenitsin. Sob o reinado de Catarina “a Grande” a Sibéria recobrou
finalmente sua importância aos olhos de Moscou: o império russo se mobilizou para
conquistar esta imensa extensão de terra. Ao mesmo tempo começaram a surgir os pri-
meiros problemas: como garantir a segurança destas valiosas e longínquas rotas co-
merciais? Como manter a autoridade imperial nesta Sibéria situada a 5.500 km de
Moscou? Em 1857, Nikolai Muraviev-Amurski, governador geral da Sibéria, lança pela
primeira vez a ideia da construção de um trem entre Moscou e a Sibéria. Houve que
esperar ate 1891 para que o projeto fosse por fim realizável. Seguindo os desejos do
Czar Alexandre III, a primeira pedra da obra foi lançada em 31 Maio. Em 12 agosto
1916 a linha foi definitivamente inaugurada, mas de 25 anos depois. Entretanto, foi
construído um passo através dos Urais, rodeou-se o lago Baikal, construíram-se grandes
pontes para atravessar o Obi, o Yenisei e o Amur, tudo em condições climáticas e ge-
ográficas extremas toda a obra foi executada a mão, sem intervenção de maquinário
a um ritmo de 1.6 a 4 km diários... 9.289 km de comprimento, 100 milhões de metros
cúbicos de terra movimentada, milhões de toneladas de trilhos e 12 milhões de dor-
mentes formam a maior realização na história das ferrovias, um recorde absoluto em
sua época. Mais de 70 mil trabalhadores sofreram na construção desta obra faraônica. 

* Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Omsk
Novosibirisk

Irkutsk

Lago Baikal

Ulan Batos
Pekin

Kazan

Moscú

Ekaterimburgo

RUSIA

MONGOLIA

CHINAKAZAJISTÁN

da visita ao Porto Oktyabrskaya y Krasny Prospkt,
na principal avenida. Na Praça Lenin se localiza o
Teatro de Ópera e Ballet, o maior da Russia e o
Monumento a Gloria. Jantar. Traslado a estação
de ferrocarril e saida em direção a Irkutsk (cabine
2ª classe, 4 camas por compartimento). Noite a
bordo.

8º DIA – QUI. -  TRANSIBERIANO
Café da manhã. Almoço e jantar a bordo. O trem
continua sua rota pela Siberia até o Leste, em di-
reção a Irkutsk, seguindo os passos de Miguel
Strogoff, célebre personagem de Julio Verne. Na
cidade de Krasnoiarsk, atravessaremos o majes-
toso Yeniséi o segundo rio da Russia. Noite a
bordo.

9º DIA – SEX. - TRANSIBERIANO /
LAGO BAIKAL
Café da manhã.Saída em direção ao Lago Baikal,
a maior reserva de água doce do mundo. É um
lugar mágico, com belas paisagens, natureza de
imcomparavel beleza, e cenário de numerosas len-
das. Visita panorâmica de Listvyanka, localizada
na costa sudoeste do Lago Baikal, 65 km de Ir-
kutsk. Durante nosso passeio visitaremos a Igreja
de madeira de São Nicolau e o pequeno mercado
onde pessoas Babushkas Baikal vendem peixe de-
fumado e alguns artesanato local. Do outro lado
do rio Angara, que nasceu no Lago Baikal e Lis-
tvyanka  que deságua no Yenisei, poderemos vi-
sualizar o Cabo Tolsty e seu farol. Visita ao
Ecomuseu de Baikal. Nos aquários do  museu po-
deremos ver vários de seus peixe endêmico, admi-
rar uma Nerpa, a Foca de Baikal, um dos poucos
no mundo que vivem em água doce. Um subma-
rino virtual vai nos mostrará as profundezas do
lago. Almoço churrasco à beira do lago Baikal. Te-
remos a oportunidade de experimentar alguns tí-
picos peixes Baikal admirando as belezas desta
paisagem única. Vamos tomar um teleférico subir
até o topo do Monte Chersky ( 755 m), onde um
teremos um belo panorama se abre para a nossa
visão dos picos das montanhas Jamar - Daban.Se
as condições meteorológicas nos permitirem, atra-
vessaremos o lago de barco, permitindo-nos apre-
ciar a beleza  e paisagens que nos rodeiam.
Pararemos em algumas de suas praias e teremos
a chance e o desafiar o frio de Baikal e nadar em
suas águas límpidas. Faremos uma pequena ca-
minhada em suas orlas para descobrir alguns ob-
jetos  da cultura local. Jantar e alojamento em
hotel típico composto de casinhas de madeira na
beira do lago.

10º DIA – SAB. – LAGO BAIKAL (LIS-
TVIANKA) / IRKUTSK 
Café da manhã. Traslado a Irkutsk com parada na
Rocha Chamán. Roca Chamán  tem um valor  es-
piritual forte  para os moradores. Visita ao museu
etnográfico ao ar livre de Arquitectura Exteriores
Taltsy. Localizado entre Irkutsk e Lago Baikal. Al-
moço.City tour de Irkutsk, considerado com jus-
tiça uma cidade - museu, com mais de uma
centena de  importantes monumentos, tais como
Teatro Dramatico ou Teatro Musical, A Igreja do
Salvador, Catedral Gótica polonês e outros edifi-
cios religiosos de interesse. Continuação com a
visita do Convento Znamensky,  um dos mais  an-
tigos monastérios da Sibéria.Visita ao Museu dos
Decembrists, composta por mansões dos dois De-
cembrists, os príncipes Trubetskoy e Volkonsky, e
suas coleções incluem objetos documentos pes-
soais e móveis. Jantar e alojamento.

11º DIA – DOM. – TRANSIBERIANO
Traslado a estação ferroviária  e saida em direção
a Ulán Bator (cabine 2ª classe, 4 beliches por
compartimento). Café da manhã a bordo (tipo

pic-nic)Depois de contornar o lago Baikal, em um
dos mais belos trechos da viagem, o trem atra-
vessa a fronteira russo-mongol. Almoço e jantar
a bordo (tipo picnic). *Dependendo da disponi-
bilidade, o trem selecionado poderá sair de Ir-
kutsky no 10º dia a tarde.

Para os passageiros que fazem o tour
de 11 dias: Café da manhã, na hora apro-
priada traslado ao aeroporto para embarque
em voo de regresso e... FIM DE NOSSOS
SERVIÇO.

12º DIA – SEG. - TRANSIBERIANO /
ULAN BATOR / TERELJ
Chegada a Ulán Bator, capital da Mongólia. Tras-
lado ao hotel. Café da manhã. E saida pra passeio
panorâmico pela cidade, passeio pela celebre
praça Sukhbaatar e junto a ela o Mausoléo de
Sukhbaatar. Um dos mais belos monumentos de
Ulán Bator é o Palacio de Inverno. Continuação e
visitaremos os monumentos religiosos mais famo-
sos e interessantes da cidade, muitos dos quais
construidos na típica arquitetura local a base de
madeira: o monasteria Choijin-Lamyn-Sum, o tem-
plo Zhanray Sing e finalizaremos nossa nossa visita
no mas famoso deles, o Monasterio Gandan. O
Monastério e os templos do budismo tibetano que
se situam e se destacam por sua decoração a base
de ouro e pedras preciosas. No patio principal en-
contraremos uma estátua de Buda e uma pilha de
pedras, Continuaremos com a visita ao Museu de
História Nacional. Almoço. Saída para Terelj. Terelj
é um parque nacional situado a 60Km de Ulán
Bator com uma singular paisagem de rara beleza.
Chegada ao acampamento situado no parque na-
cional onde teremos oportunidade de conhecer
detalhadamente a autêntica vida dos nômades
mongóis, já que dormiremos em suas típicas “ten-
das” . Jantar e alojamento.

13º DIA – TER. – TERELJ
Café da manhã. Visita a uma casa de uma família
nômade com a finalidade de conhecer sua vida
cotidiana: preparação dos produtos lácteos, cons-
trução e montagem de uma casa “yurta”, criação
dos animais entre o que se destaca o célebre
Yaks. Passeio a cavalo, principal meio de trans-
porte do país, através do qual os antepassados
dos atuais mongóis viajavam pelas estepes da
Ásia Central em diferentes guerras de conquistas
que os levaram até a Europa. Almoço à base de
um típico churrasco mongol. Pela tarde, visita do
Monastério Aryabal. Jantar junto a forgueira  no
acampamento. Alojamento em tenda.

14º DIA – QUA. – TERELJ / ULAN
BATOR
Café da manhã. Regresso a Ulan Bator e visita ao
museu Choijin Lama, im dos mais explendidos
monumentos da arquitetura do século XX na
Mongólia. Almoço. Visita ao Memorial de Zainan.
Situado na colina Zaysan-Tolgoyb. Visita ao Palá-
cio Bogdo Khaan, onde viveu Bogdo Khan VIII, o
último Khan da Mongólia. No final da tarde, as-
sistiremos a um espetáculo folclórico que nos per-
mitirá conhecer a musica, danças e tradições
deste misterioso povo. Jantar e alojamento.

15º DIA – QUI. – ULAN BATOR / TRA-
SIBERIANO
Café da manhã e traslado a estação ferroviária e
saída em direção a Beijing, cruzando a planícies
do sul da Mongólia, onde esta o deserto de Gobi.
Almoço e jantar a bordo.

16º DIA – SEX. – TRANSIBERIANO /
BEIJING
Café da manhã e almoço no trem. Chegada a

Beijing, meta do Transiberiano, a maior via férrea
do mundo, depois de haver cruzado dois conti-
nentes. Visita do templo de Céu (Tian Tan). Si-
tuado ao sul de Pekin, é o maior complexo
religioso da China. Jantar,  típico chinês quando
poderemos degustar o típico pato laqueado,
prato mais celebre da cozinha nacional. Aloja-
mento.

17º DIA – SAB.  -  BEIJING
Café da manhã e visita da “cidade proibida” o
mais antigo conjunto arquitetônico da China de-
corado graças ao capricho e fantasia de 24 im-
peradores das dinastias Ming e Qing.  Almoço.
Visita da Grande Muralha, construida pelos im-
peradores chineses para defender-se das devas-
tadoras expedições militares Mongóis. Declarado
Patrimonio  da Humanidade pela UNESCO. Jan-
tar e alojamento.

18º DIA – DOM. - BEIJING
Café da manha e traslado ao aeroporto e... FIM
DE NOSSOS SERVIÇOS.

Os apartamentos deverão ser desocu-
pados até às 10h.

INFORMAÇÕES PRÁTICAS
Hora
Durante a viagem teremos vários fuso horários, sendo 5 deles no interior da Rússia. A bordo do trem e ao longo do
itinerário Russo, até a fronteira com a Mongólia a hora oficial é a de Moscou.

Clima
É continental ao longo de toda a viagem com invernos muitos frios e verões quentes, embora à noite as temperaturas
podem baixar, especialmente na Mongólia e em torno do lago Baikal. 

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

Gastos à bordo
No vagão restaurante, ao longo de quase todo o percurso, aceitam rublos ou  dólares. Recomendamos levar notas de
pouco valor já que o troco é difícil.

Formalidades: Vistos
cidadãos brasileiros necessitam de visto para Mongólia e China. Recomendamos sempre estarem atentos a este im-
portantíssimo detalhe.

Vacinas
Recomendamos tomar vacina contra febre amarela.

A vida a bordo
o Transiberiano NÃO é um trem de luxo. As condições de conforto são simples. Este tipo de vigem convém aos  que
dão valor a autenticidade, a aventura e aos encantos de uma viagem mística, acima do conforto e comodidades. Os
compartimentos de 2ª classe dispõem de 4 beliches, dois superiores e 2 inferiores que se transformam em poltronas
durante o dia. 

Importante
cada vagão dispõem de 2 banheiros muito pequenos, um de cada lado, sobriamente equipados, onde a água é as vezes es-
cassa. È conveniente levar consigo objetos como água mineral, toalhas refrescantes, shampoo seco etc; não há chuveiro a
bordo do trem, embora em nosso itinerário hajam numerosas paradas e alojamento em hotéis que permitem descansar e
tomar banho em condições habituais. Em cada vagão viajam 2 responsáveis para as tarefas de atenção ao passageiro: dis-
tribuição de lençol, manta, travesseiros, chá etc. O trem dispõe ainda de um vagão restaurante. Os gastos extras deverão ser
pagos diretamente em dinheiro (rublos ou dólares). Recomendamos levar consigo pilhas/baterias para suas câmeras.

As Escalas
o trajeto do Transiberiano é único até as cercanias de Irkutsk e a o partir dali se divide em dois itinerários históricos: o que
leva até a costa do pacifico em Vladivostok, e o que, através da Mongólia, entra na China chegando até Beijing. Cada estação
fica ativa com a chegada do trem. As plataformas ficam repletas de “babushkas” vendendo todo o tipo de artigo imaginável
desde produtos típicos do artesanato local, até roupas e utensílios mais diversos. Entre as paradas, as mais belas paisagens
desfilam ante nossos olhos, desde os bosque de Taiga até as pradarias da Mongólia, alem do mágico lago Baikal. No trem
as tímidas conversas do inicio da viagem, se transformam ao longo dos dias em animados bate-papos. Aos russos encantam
a vida social e à bordo jogam  cartas, xadrez e etc. O vagão restaurante nunca fica vazio.

Moscou

Ekaterimburgo
Novosibirsk
Irkutsk
Listvianka
Terelj
Ulan-Bator
Beijing

Marriott / Radisson / Holiday
Inn / Novotel, Borodino (P)
Park Inn (P)
Doubletree / River Park / Azimut (P)
Marriott (P)
Baikalskie Terema (TS)
alojamiento especial  Yurta
Palace / Ramada / Blue Sky (P)
Hotspring / King Wing / Radis-
son Blu / Jianguo (P)

Em apto duplo nos hotéis e
cabine quadrupla no trem
Supl. individual nos hotéis
Supl. cabine dupla no trem
Supl. cabine individual no trem

3.840
720
960

2.870

Hotéis Previstos
ou similares

Preço por pessoa em € Euro
em apto duplo

Categoría Superior

Tour 11 dias: Moscou / Irkust

Em apto duplo nos hotéis e
cabine quadrupla no trem
Supl. individual nos hotéis
Supl. cabine dupla no trem
Supl. cabine individual no trem

5.670
1.250
1.500
4.500

Tour - 18 Dias - Moscou / Beijing (Pekin)
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Uglich

Visitando: São Petersburgo, Mandrogui, Kizhi, Goritsy, Uglich, Moscou.

Catedral de Nossa Senhora de Kazan, Eli-
seev. Atravessaremos a Fontanka, rio que
cruza o centro urbano de São Petersburgo,
assim como o rio Moika e o canal Gribo-
yedov. Sobre este ultimo se encontra  a cé-
lebre igreja de São Salvador sobre o
Sangue Derramado, de inconfundível estilo
russo com suas cúpulas coloridas e doura-
das em forma de bulbo. Na ilha Vasilievski
se encontra a Strelka, o palacio Menchikov
e o histórico edifício da Universidade. Pas-
saremos diante do Almirantazgo e sua im-
ponente flecha dourada. A praça
Teatrálnaya  abriga os edifícios do Conser-
vatório e o célebre Teatro Mariinsky. Ter-
minaremos diante da bela catedral de São
Nicolao dos Marinheiros, rodeada de ca-
nais. Vista exterior do Alcoraçado “Aurora”
e em continuação visitaremos a  Fortaleza
de Pedro e Paulo que está destinada a
proteger a cidade dos ataques pelo mar,
hoje foi transformada em museu desde
suas muralhas, diariamente um tiro de
canhão marca as doze horas, meio dia. Po-
deremos admirar a tumba do fundador da
cidade, o Czar Pedro o “Grande”, assim
como as tumbas dos czares da dinastia ro-
mana e suas famílias. Almoço e a tarde vi-
sita do  Museu Hermitage é o maior
museu da Rússia, assim como um dos
mais importantes do mundo, situado no

1º DIA - SAB.– SÃO PETERS-
BURGO
Chegada e traslado ao navio. Alojamento.
Cerimônia tradicional de chegada “do pão
e sal”. Jantar e noite a bordo (caso a che-
gada seja depois das 21h00, o jantar será
tipo picnic).

2º DIA  - DOM.– SÃO PETERS-
BURGO
Café da manha a bordo. Visita panorâmica
de São Petersburgo para tomar contato
com a cidade, seu centro histórico e seus
principais monumentos. Declarada Patri-
monio Mundial da Humanidade pela
UNESCO,  é chamada de “Veneza do
Norte” devido aos inúmeros canais, ilhas
e pontes. Poderemos apreciar a Perspec-
tiva Nevsky com seus prestigiosos edifí-
cios: Palácio Anichkov, Palácio Belozerky,

O Tour Inclui

Saídas 2014 antigo Palacio de Inverno, residencia dos
Zares. Traslado ao navio. Jantar e aloja-
mento a bordo.

3º DIA - SEG. –  CRUZEIRO /
MANDROGUI
Pensão completa a bordo. Tempo livre em
Mandrogui. Churrasco típico russo a base
de  "Shashlik" (espetos grelhados russos).
Noite a bordo.

4º DIA - TER. – CRUZEIRO / KIZHI
Pensão completa a bordo. Navegação
sobre o lago Onega. Chegada a pequena
ilha de Kizhi, com seus 7 km de extensão
e 500 metros de largura, é uma das mais
numerosas ilhas que estão no norte do
Lago Onega, na belíssima região de Ca-
relia, cujo legado cultural se divide entre
Rússia e Finlândia. É um autentico te-
souro arquitetônico, uma maravilha por
descobrir um dos destinos de maior inte-
resse na Rússia. Se Destacam o recinto
paroquial, constituído por 2 igrejas do
séc. XVIII e um sino octogonal. O caráter
excepcional deste conjunto arquitetônico
foi declarado Patrimônio da Humanidade
pela Unesco em 1990. Visita do Museu de
Arquitetura ao ar livre, com numerosas
construções religiosas e civis do séc. XVIII,
destacamos as Igrejas da Transfiguração

e da Interseção. Traslado ao navio. Noite
a bordo.

5º DIA - QUA. – CRUZEIRO / GO-
RITSY
Pensão completa a bordo. Chegada a Go-
ritsy. típico e agradável povoado as margens
de um dos afluentes do Volga. Goritsy per-
mite acesso a Kirilov, onde se encontra o mo-
nastério de Kirilo-Belozersk. É um dos mais
antigos monastério da Rússia, cuja impo-
nente fortaleza esta situada as margens de
um lago. Em seus arredores poderemos ad-
mirar magníficas e bucólicas paisagens de co-
linas , lagos e campos. Visita do monastério
de São Cirilo do Lago Branco (Kirilo-Belo-
zerski). A partir  do pequeno pier de Goritsy,
um agradável caminho nos conduz até as im-
ponentes muralhas do monastério, entre bos-
ques. Visita do seu Museu. Noite a bordo.

6º DIA – QUI. – CRUZEIRO /
UGLICH
Pensão completa a bordo. Chegada ao
porto e passeio por Uglich. A cidade é ce-
lebre por ter sido cenário da morte em
1591 do zarévich Dimitri, único descen-
dente do czar Iván o Terrível e por tanto ul-
timo herdeiro da dinastia Rúrika. Uglich faz
parte do Anel de Ouro, constituído por vá-
rias cidades, antigos principados, situado ao

Maio
Junho
Julho
Agosto

17*, 24, 31*
07, 21
12, 26*
02, 16, 23, 30

A SÃO PETERSBURGO: SÁBADOS
2014

• Todos os traslados indicados (aeroporto/porto e porto/aeroporto).

• Cruzeiro com todas as refeições conforme itinerário.

• Água mineral, chá/ café incluidos no almoço e no jantar e  uma taça de vinho da casa (15ml por

pessoa) incluido no jantar.

• Todas as visitas incluidas mencionadas e conforme itinerário.

• Cabine dupla exterior com banheiro.

• Coquetel de Boas Vindas.

• Cerimônia tradicional de chegada “do pão e sal”.

• Jantar de despedida do Capitão.

• Assistência a bordo.

• Taxas portuárias.

• Assistência de viagem Travel Ace.

Rússia e Cruzeiro pelo Volga
Barcos previstos: Lev Tolstoi / Pushkin / Gork II (4 ancoras)

NOTA: Saídas especiais operando inverso, desde
Moscou até São Petersburgo, sendo assim o início
nestas saídas é desde Moscou.

O Tour Não Inclui
• Bebidas não mencionadas.
• Excursões opcionais no cruzeiro: reserva e pagamento a bordo.
• Gorjetas a bordo.

* Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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1.725€
8 DIAS

arredor de Moscou, todas elas com impres-
sionantes conjuntos arquitetônicos. Uglich
apresenta maravilhos exemplos da arquite-
tura tradicional russa. Durante a visita a pé
da cidade, visitaremos o Kremlin e a igreja
de São Dimitri sobre o Sangue Derramado,
construída no mesmo lugar em que se-
gundo a lenda, caiu mortalmente ferido o
zarévich Dimitri. Finalizaremos a visita na
catedral da Transfiguração. Jantar de Gala
do Capitão, incluindo uma taça de vinho e
uma de vodka. Noite a bordo.

7º DIA - SEX. – CRUZEIRO / MOS-
COU
Pensão completa a bordo. Chegada ao
porto e visita panorâmica de Moscou atra-
vés de amplas avenidas como a célebre
Tverskaya, chegaremos a Praça Vermelha,
declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, chamada assim pela cor dos la-
drilhos dos edifícios que estão a a sua volta:
o Museu da História, as Muralhas do Krem-
lin e a catedral de São Basílio, com suas fa-
mosíssimas cúpulas multicoloridas em
forma de bulbo, construída por ordem do
czar Iván o Terrível. Nela se situa o Mauso-
leu de Lenin e sobre seu chão desfila o
exército Vermelho nas numerosas comemo-
rações que tem ao longo do ano. Continua-
ção ao célebre teatro Bolshoi, a Catedral de

São Salvador, o imponente edifício da Lub-
janka, sede da antiga KGB e as pequenas
igrejas do antigo bairro “Kitai Gorod”. Per-
correremos as avenidas que  bordeiam o rio
Moskova, com vista do Parlamento, a Duma
ou “Casa Branca”, o estádio olímpico, a co-
lina dos pardais”, coroada pelo célebre
arranha-céus e inspiração estalinista em
que se encontra a Universidade Lomonos-
sov. Contemplaremos os exteriores do ce-
lebre convento de Novodévitchi e seu lago.
Parada no Parque da Victoria. Continuação
para a rua Arbat lugar de encontro prefe-
rido dos moscovitas, animada via pentago-
nal e no coração do centro antigo. Almoço
a tarde visita ao Kremlin com sua catedral,
declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Construido no século XII, sua
forma atual se concluio no século XV. Visi-
taremos o interior do recinto para admirar
o “Sino Zarina”  maior sino do mundo, fun-
dida em 1733, e o “Canhão Zar” um dos
maiores jamais construidos. Finalizaremos
visitando a célebre Praça das Catedrais.
Jantar e noite a bordo.

8º DIA  - SAB. – MOSCOU
Café da manhã a bordo. Na hora apro-
priada, traslado ao aeroporto para embar-
que em voo de regresso e... FIM DE
NOSSOS SERVIÇOS.

Características técnicas:
• Velocidade máxima: 25 km/h
• Comprimento: 116 m
• Largura: 15 m
• 84  Cabines 
• 4 decks
• Voltagem: 220 V
• Construído na Austria 

Cabines Standard: todas as cabines são exteriores e
estão equipadas com camas baixas, lavabo/ducha e  ban-
heiro privado, ar condicionado e rádio.

Serviços: 2 restaurantes, 3 bares, sala de conferências,
salão de música, lojas de souvenir, serviço médico, lavan-
deria, sauna, piscina (só no navio “Tolstoi” em outros na-
vios não tem), ginásio.

Saídas de Maio 17 a Agosto 30
Cat. A Deck Principal, cabine standard.
Suplemento Individual

Cat. B Deck Superior, cabine standard.
Suplemento Individual

Cat. C  Deck varanda, cabine Suite Junior.
Suplemento Individual

Cat. D Deck varanda, cabine Suite.
Suplemento Individual

1.725
925

1.795
960

2.175
1.140

2.450
1.275

Navio “LEV TOLSTOI” 
o similar (“4 ancoras”)

Preço por pessoa em € Euro
em apto duplo

Construido na Austria em 1979 com material de alta
qualidade e reformado em 2006, o Lev Tolstoi se ca-
racteriza por ser um navio agradável e aconchegante.
Conta com amplos espaços públicos e janelas pano-
rámicas, cabines bem equipadas e é o melhor na sua
categoria na frota fluvial russa.

Tour 8 Dias: S.Petersburgo /  Moscou

Kizhi San Petersburgo

Resto das saídas
Cat. A Deck Principal, cabine standard.
Suplemento Individual

Cat. B Deck Superior, cabine standard.
Suplemento Individual

Cat. C  Deck varanda, cabine Suite Junior.
Suplemento Individual

Cat. D Deck varanda, cabine Suite.
Suplemento Individual

1.850
980

1.925
1.015

2.380
1.250

2.650
1.375

Notas importantes
• Certos exigências de navegação, relacionado com a meteorologia ou os horários das 
eclusas, podem causar alteração no itinerário e por motivos de segurança, cancelar alguma
das escalas, se bem que estas situações são excepcionais e raras.
• Em função dos dias de abertura e fechamento dos diferentes museus e monumentos, a
ordem das visitas poderá sofrer alterações.
• As autoridades russas podem fechar alguns lugares de interesse ou museus sem 
comunicação prévia.
• Os congestionamentos frequentes em Moscou e São Petersburgo podem atrapalhar o curso
normal de algumas visitas encurtando sua duração.

San Petersburgo

VOLGA

Moscú

Uglich
Mandrogui Goritsy


