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11 días
1.795€
DESDE

Datas de início

M.S. Tchaikovski

Versão “A” – Moscou/S. Petersburgo

Mai
Jun
Jul
Ago
Set

24
13
03
12
01

23

Versión “B” – S. Petersburgo/Moscou

Jun
Jul
Ago
Set

03
13
02
11

Grande Cruzeiro fluvial da Rússia
(Barco M.S Tchaikovski - 4*Sup)

23
22

Nota importante
• Os Sres. clientes devem levar consigo a documentação oportuna
(passaporte, visto, etc). A agência
organizadora não será responsável
no caso de os sres. Clientes não
entrarem nos países a visitar por
falta de dita documentação.

Versão “A” – Moscou/S. Petersburgo
Dia 01 Moscou
Jantar a bordo
Embarque no porto fluvial de Moscou
no barco “MS Tchaikovski” ou similar.
Jantar e pernoctacion a bordo.
Dias 02 e 03 Moscou
Pensão completa a bordo
Durante os dias de estadia em Moscou
se efectuarão as seguintes visitas: Visita panorâmica da cidade e visita
do Kremlin (incluindo uma catedral).
Durante a estadia em Moscou se poderão contratar as seguintes excursões
opcionais: Galería Nacional de Arte “Tretiakov” e Moscou de noite e Metro. Noite a bordo e no dia 3 pela tarde saída
até Uglich.
Dia 04 Uglich
Pensão completa a bordo
Desembarque e visita panorâmica a pé
Preços por pessoa em Euros
24/Mai
03/Jun – 13/Jul – 23/Jul
13/Jun – 23/Jun – 02/Ago - 12/Ago
03/Jul
22/Ago – 11/Set
01/Set
Para ocupação doble uso single
Taxas portuarias
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com a Igreja de S. Dimitri ensanguentado. Embarque e saída até Goritsy. Noite
a bordo.
Dia 05 Goritsy
Pensão completa a bordo
Chegada e visita da cidade e do Mosteiro de S. Cirilo do Lago Branco, o
mais antigo e maior da Rússia. Regresso
ao barco em ônibus local e continuação
da viagem. Noite a bordo.
Dia 06 Kizhi (Lago Onega)
Pensão completa a bordo
Navegaçao pelo grandioso Lago Onega.
Chegada a Kizhi, destino muito popular
em Rússia. Rússia. Noite a bordo.
Dia 07 Mandroga
Pensão completa a bordo
Chegada para efetuar uma “parada
ecológica” nesta pequena aldeia com
construções de madeira ao estilo russo.
Continuação da viagem. Noite a bordo.

Cub. Superior
Cub. Principal
Cub. Superior
e Lanchas
e Sup.Cabinas
Cabinas “A2”
Cabinas “A1”
“B2” e “B1”
1.795
2.070
2.210
1.935
2.285
2.425
2.045
2.315
2.455
2.000
2.275
2.415
1.820
2.090
2.230
1.905
2.175
2.315
Consultem preços

Dias 08, 09 e 10 S. Petersburgo
Pensão completa a bordo
Chegada a S. Petersburgo e desembarque. Durante a estadia em S. Petersburgo se realizarão as seguintes visitas:
Visita panorâmica da cidade e suas impressionantes igrejas bem como a visita
ao Museu Ermitage. uma das galerias
de arte mais importantes do mundo,
compreendendo cinco edifícios conectados uns aos outros e conter mais de
3 milhões de obras de arte a partir do
qual podemos admirar obras de Monet,
Cézanne, Renoir, Picasso, etc. Também
realizaremos a visita de Petrodvorets,
residência de verão de Pedro I o grande.
Além disso debemos ter em conta que
durante sua estadia em S. Petersburgo,
algum dos almoços pederá realizar-se
na cidade. Noite a bordo.
Dia 11 S. Petersburgo
Café da manhã a bordo
Desembarque. Fim dos nossos serviços.

Versão “B” – S. Petersburgo/Moscou
Itinerário como descrito mas no
sentido inverso, ou seja, começando
em S. Petersburgo e finalizando em
Moscou

Serviços incluidos a bordo

Itinerario do cruzeiro: Versão “A” – Moscou/S. Petersburgo
Día
1º		
2º
3º
4º
5º
6º		
7º		
8º		
9º		
10º
11º

Cidade
Moscou
Moscou
Moscou
Uglich
Goritsy
Kizhi (Lago Onega)
Mandroga
San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo

Chegada

Saida
Embarque

––
––
14.00
11.00
15.30
10.00
08.00
-----

––
14.30
16.00
14.00
19.00
14.30
------Desembarque

Itinerario do cruzeiro: Versão “B” – S. Petersburgo/Moscou
Día
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		
6º		
7º		
8º		
9º		
10º
11º

Cidade
San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo
Mandroga
Kizhi (Lago Onega)
Goritysy
Uglich
Moscou
Moscou
Moscou

Chegada

Saida
Embarque

------12.30
08.00
13.00
11.30
13.00
---

----19.00
17.00
12.00
16.00
13.30
----Desembarque

O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujeitos a eventuais mudanças por causas
técnicas e/ou força maior.

M.S. TCHAIKOVSKIY

• Acomodação em camarotes exteriores, de acordo com a coberta escolhida, com duche/WC.
• Regime alimentício de pensão
completa (cozinha Russa), cafés
da manhã e almoços buffet e
jantares servidos com agua, de
acordo com programa
• Pacote mínimo de bebidas (agua
e e um copo de vinho no jantar)
• Visitas e excursões indicadas no
itinerário em ônibus (modernos
e com ar condicionado em Moscou e em S. Petersburgo, noutros
portos são mais modestos),
• Guias locais de fala espanhola
em Moscou e em S. Petersburgo,
e tradução simultânea no resto
das cidades.
• Equipe próprio de animação Hispano/ Russa
• Programa diário de atividades e/
ou entretenimento a bordo
• Guias acompanhantes durante
todo o percurso.
• Assistência de guias e tripulação
nos portos
• Seguro de viagem.

Cartões de Crédito
• São aceites en Moscou e San Petesburgo

Idioma a bordo
• Espanhol e Francés

Gorjetas
• Não estão incluidas. A naviera
aconselha 5 Eur por pessoa e dia.

INFORMAÇÃO GERAL
• Categoría fluvial: 4* S Plus
• Construido: Alemania
• Tonelagem: 3.846 t
• Comprimento: 125 m
• Largura: 16.70 m
• Calado: 2,80 m
• Planta motriz principal: 3 motores 736 kVt
• Capacidade passageiros: 205
• Cabines: 108
• Voltagem: 220 V
• Velocidade media: 13.7 nudos (21 km/h)
• Caracteristicas gerais: O navio MS Tchaikovski, construído em Alemanha em 1.982 tem sido totalmente reformado. As modernas instalações, áreas
comuns ampliadas, capacidade de passageiros reduzida (de 260 a 205), dotam a esta embarcação de um novo regular de navegação russa. Conquanto o
aspecto exterior é o mesmo, o interior tem sido completamente reformado.
Zonas comunes: O navio dispõe de um grande restaurante panorámico, dois bares com uma excelente decoración, uma sala de conferências, uma loja,
uma lavandería e um serviço médico (de pagamento)
Camarotes: Dispõe de 108 cabines distribuídas em três cobertas, todas exteriores com amplas janelas panorámicas. Todas equipadas com ar acondicionado, TV, banho privado com ducha e WC, secador cabelo e caixa forte. Dispõe de 12 cabines Junior Suite ?n um tamanho de 18m2 e 20 ? 14m2, 65
cabines standard dobros ? de ?B9m2 e 11 cabines individuais de 7m2. Wifi de pagamento disponível em todo o barco
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