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7 dias
DESDE

975€
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Temporada baixa
Temporada alta

O PREÇO INCLUI

• Traslados mencionados em
auto privado com assistência.
• 6 noites em regime de
alojamento e café da manhã.
• Visitas mencionadas no
itinerário com guia local
especializado.
• Bilhete classe turística
em trem rápido “Sapsan”
(ou similar) Moscou-São
Petersburgo.

NOTA IMPORTANTE

• Na viagem de trem entre
Mow/Spt, a única diferença
entre a classe turista (incluída
neste itinerário) e a classe
business (suplemento acima
indicado) é que nesta classe
está inclusa a comida,
não existe nenhuma outra
diferença.
• Alojamento em quartos
triplos não é possível.
• É necessário o envio do
passaporte 45 dias dantes do
início da viagem.
• Consultem condições especiais de cancelamento deste
circuito em página 315.

GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

MOSCOU

as saídas do circuito

RÚSSIA PARA TODOS
DIA 01 (SEXTA-FEIRA) MOSCOU

As visitas locais e opcionais
serão com guias em Espanhol mais com
conhecimentos em língua portuguesa.

remos a visita do Museu Panorâmico
da Batalha de Borodino. É um museu
único dedicado à história da Guerra Patria de 1812. O retrato é uma pintura
enorme em tela da obra do pintor francês Frans Rubo. Esta pintura tem 115 m.
de comprimento e 15 m. de altura e está
pendurado verticalmente numa sala
redonda de modo que cria a impressão
de que se está no campo de batalha e
se participa na mesma. A impressão é
reforçada por maquetes e sons de disparos de fuzis e tiros de canhão. A obra
foi criada em 1912 para o Centenário da
Batalha de Borodino. Depois desta visita,
passearemos a pé pela rua ARBAT que é
a preferida pelos moscovitas e também
por pintores e poetas. Durante este passeio pode fazer compras de artesanato
russo ou encomendar uma retrato rápido a um pintor de rua. Depois da visita
regresso ao hotel. Tarde livre.

Chegada ao aeroporto de Moscou e
traslado ao hotel. Alojamento.
DIA 02 (SÁBADO) MOSCOU

Alojamento e café da manhã. Este
dia (das 10:00 às 18:00 h) realizaremos
a visita panorâmica da cidade, a impressionante Praça Vermelha, onde a
famosa obra da arquitetura russa: a
Catedral de São Basilio. Veremos os sete
arranha-céus de Moscou, iguais e diferentes ao mesmo tempo, e o exterior do
Teatro Bolshoi. Iremos também visitar o
Kremlin, fortaleza que deu início à mesma cidade. É uma área amuralhada que
se eleva sobre uma colina à margem do
Rio Moscou, poderemos admirar monumentos histôricos tais como as Catedrais
da Assunção e da Anunciação, a Catedral de São Miguel, o canhão do czar e
o sino de czar, um verdadeiro museu ao
ar livre. A visita ao interior de uma das
catedrais do Kremlin.

DIA 04 (SEGUNDA-FEIRA)
MOSCOU – S. PETERSBURGO

DIA 03 (DOMINGO) MOSCOU

Café da manhã. Em horário a determinar traslado direto à estação de trem de
Moscou para tomar o novo trem rápido

Alojamento e café da manhã. Na parte da manhã (10:00 às 16:00 h) realizaHOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel

Moscou
S. Petersburgo

Cat. 4*Sup

Cat. 5*

Radisson Slavianskaya

Metropol/Savoy/Kempinsky Baltchug

Novotel Centre

Corinthia/Radisson Royal/Kempinsky Moyka

Cat. 4* Sup
Temp. Baixa

Cat. 5*

Temp. Alta

Temp. Baixa

Temp. Alta

PREÇO POR PESSOA EM EUROS
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Dbl
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Percurso completo Mow/Spt (7 días)

975

435

1.050

475

1.510

720

1.795

935

Supl. Meia Pensão (4 almoços) (*)
Supl. Classe Business – Trem Moscou/S. Petersburgo
(*) Dias 2, 3, 5 e 6
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115
90

«Sapsan» (ou similar) com destino a São
Petersburgo (tempo de viagem de 3 horas e 40 minutos). Chegada e traslado
ao hotel. Alojamento.
DIA 05 (TERÇA-FEIRA)
S. PETERSBURGO

Alojamento e café da manhã. Na parte da manhã (das 10:00 às 16:00 h) visita panorâmica da cidade. Esta cidade
construída a pedido de Pedro, o Grande
pelos melhores arquitetos e artistas
russos e europeus, tem uma incomparável beleza e elegância. Percorreremos
a Avenida Nevsky e visitaremos a Praça
do Palácio de Inverno para admirar os
seus impressionantes jardins e parques.
Mais tarde iremos visitar a Fortaleza
de Pedro e Paulo, primeira fortaleza
de São Petersburgo fundada em 1703
por ordem de Pedro I. Serviu de prisão
por 200 anos para presos políticos e na
sua Catedral estão os restos mortais
dos Czares e Czarinas Rússos a partir
do século XVIII.
DIA 06 (QUARTA-FEIRA)
S. PETERSBURGO

Alojamento e café da manhã. Durante
a manhã (10:00 às 16:00 h) realizaremos
a visita ao museu Hermitage, um dos
mais importantes museus do mundo
que dispõe de 5 edifícios que se conectam entre si e contêm mais de 3 milhões
de obras de arte entre as quais se admiram obras de Monet, Cézanne, Renoir,
Picasso, etc. Tarde livre.
DIA 07 (QUINTA-FEIRA)
S. PETERSBURGO – CIDADE DE
ORIGEM

Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

