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Dia 1º São Petersburgo 
• Domingo • Jantar. 
Chegada a São Petersburgo e trasla-
do ao hotel. Alojamento. 

Dia 2º São Petersburgo 
• Segunda-feira • Pensão Completa. 
Pela manhã realizaremos uma exten-
sa visita panorâmica de São Peters-
burgo, totalmente guiada em 
espanhol, declarada Patrimônio 
Mundial da Humanidade pela UNES-
CO, é chamada de “Veneza do 
Norte”. Na panorâmica passaremos 
pela Avenida Nevsky, o Palácio Anich-
kov, o Palácio Belozersky, a Catedral 
de Nossa Senhora de Kazan, Eliseev, 
a igreja de São Salvador sobre o San-
gue Derramado, o Museu do Hermi-
tage, a Fortaleza de Pedro e Paulo, na 
ilha de Vassilievskki a Strelka, o palá-
cio Menchikov, o edifício histórico da 
Universidade e também passaremos 
em frente do Almirantado. Veremos 
a estátua de Pedro o Grande em 
frente do edifício do Senado e a 
Catedral de Santo Isaac, a Praça Tea-
trálnaya que alberga os edifícios do 
conservatório e o famoso Teatro 
Mariinsky. Terminaremos em frente 
da bela catedral de São Nicolas dos 
Marinhos, rodeada de canais e a vista 
exterior perto do Couraçado “Auro-
ra”. À tarde visitaremos duas das 
mais bonitas catedrais da Rússia. 
Visita da Catedral de Santo Isaac, 
uma das maiores da Europa, desen-
hada e construída por prestigiosos 
arquitetos, entre os quais se desta-
cam o espanhol Agustín de Betan-
court e o Francês Auguste de Mont-
ferrand. A cúpula está recoberta com 
100 kg de ouro. Visita da Catedral 
de São Salvador sobre o Sangue, 
erguida em 1882 as margens do 
canal Griboyedov, por ordem de Ale-
jandro III em memória de seu pai, 
Alejandro II, assassinado em um 
atentado nesse mesmo lugar, isso 
deu nome à igreja. No interior é pre-
servado fragmentos de pavimenta-
ção, onde o czar caiu mortalmente 
ferido. Constitui um dos símbolos da 
cidade de São Petersburgo. Aloja-
mento no hotel.  

Dia 3º São Petersburgo 
• Terça-feira • Pensão Completa. 
Pela manhã efetuaremos a visita da 

Fortaleza de Pedro e Paulo. Estava 
destinada a proteger a cidade dos 
ataques por via marítima. Na Cate-
dral em seu interior poderemos 
encontrar o túmulo do fundador da 
cidade, o Czar Pedro o Grande, assim 
como as dos Czares da dinastia 
Romanov e suas famílias, incluindo 
Nicolas II, sua esposa e filhos, assassi-
nados durante a revolução em 1918. 
Diariamente, um tiro de canhão 
marca o meio dia. À tarde visita do 
Museu do Hermitage, situado no 
antigo Palácio de Inverno, residência 
dos Czares. O Hermitage, é o maior 
museu da Rússia, deve seu renome 
internacional em especial a suas cole-
ções de pintura das escolas italiana, 
flamenca, francesa e espanhola. Em 
particular obras de Leonardo da 
Vinci, Rafael e Rembrandt; de impres-
sionistas franceses, de Gauguin, 
Matisse, Van Gogh, Picasso… Seus 
suntuosos interiores são o cenário 
ideal para tão ampla coleção de 
obras primas. Alojamento no hotel. 

Dia 4º São Petersburgo 
• Quarta-feira • Pensão Completa. 
Pela manhã excursão a Pushkin e 
visita do Palácio de Catarina, cujo 
nome está dedicado à esposa de 
Pedro o Grande, Catalina I. Em sua 
incomparável sucessão de salões des-
taca a Sala de Âmbar (incluído), 
oculta às visitas durante quase um 
século. E que tem sido inteiramente 
restaurada em 2003, pelo motivo do 
Tricentenário de São Petersburgo. 
Regresso a São Petersburgo, realizan-
do uma visita da Catedral de Nossa 
Senhora de Fyódorovskaya. A cate-
dral, o recinto, destinado para o clero 
e os quartéis imperiais, que foram 
construídos durante a Primeira Gue-
rra Mundial. Foi o último edifício reli-
gioso russo que construíram os Cza-
res antes da Revolução de 1917. 
Tarde livre para desfrutar da cidade, 
realizar as últimas compras ou con-
tratar visitas opcionais. Alojamento 
no hotel 

Dia 5º São Petersburgo/Moscou 
• Quinta-feira • Pensão Completa(*). 
A la hora prevista traslado a la esta-
ción para salir en el nuevo tren de 
Alta Velocidad “Sapsan” con destino 
Moscú. Llegada. Traslado al hotel y 

alojamiento. *(Em função dos horá-
rios definitivos do trem “Sapsan”, 
ainda não definidos por parte da 
Companhia Russa durante a edição 
deste folheto, uma das refeições per-
tencentes a este dia poderá realizar-
se em forma de “Piquenique”). 

Día 6º Moscou 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 
Pela manhã visita interior da Cate-
dral de Cristo Salvador, a catedral 
Ortodoxa mais alta do mundo, pre-
ciosa reconstrução da antiga Cate-
dral destruída por Stalin em 1931 
para construir seu “Palácio dos 
Soviets. Na continuação, realizare-
mos a visita do Kremlin com uma de 
suas catedrais. Foi declarado Patri-
mônio da Humanidade pela UNES-
CO. Construído no século XIV, na 
atualidade alberga todos os órgãos 
principais do governo político e reli-
gioso: o Palácio Presidencial, diferen-
tes edifícios administrativos e milita-
res, como o Senado e o Arsenal, 
assim como numerosas igrejas e cate-
drais. Suas muralhas, dominando o 
rio Moskova e a Praça Vermelha, 
estão compostas de ladrilhos vermel-
hos e tem um comprimento total de 
2.235 metros. Visitaremos o interior 
do recinto para admirar o “Sino 
Czarina”, o maior do mundo, funda-
do em 1733, e o “Canhão Czar”, um 
dos maiores jamais construídos, fun-
dado em 1586 por Andrei Chejov. 
Sua finalidade era a de defender a 
entrada da Porta de São Salvador, 
porém até agora nunca foi utilizado. 
Finalizaremos visitando a célebre 
“Praça das Catedrais”, emolduradas 
pelas de São Miguel, a Ascensão e da 
Anunciação. De tarde visitaremos a 
Galeria Tretyakov. Esta incompará-
vel galeria de arte recebeu o nome de 
seu fundador, o famoso empresário 
Pavel Tretyakov (1832-1898), um 
grande patrono russo do século 19, 
cujo sonho sempre foi a criação de 
um museu acessível a qualquer visi-
tante, com uma grande coleção de 
objetos que permitem entender e 
admirar a história da arte russa, sacra 
e secular. Este museu abriga mais de 
130.000 obras criadas por artistas 
russos, além de sua magnífica cole-
ção de ícones. Destaca a famosa 

PALÁCIO DE CATALINA EN PUSHKIN - SÃO PETERSBURGO

Capitais da Rússia 
Tudo Incluído 5* (                 )

Notas e condições: 
- Este programa esta sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Os itinerários publicados são orientativos, a ordem e distribui-
ção das visitas em destino podem ser trocadas sem aviso pré-
vio, podendo ser de manhã, a tarde ou mesmo dias livres e em 
alguns casos devido ao caos do trânsito, realizar-se alguma 
visita usando a rede de metrô. 

- Para evitar o desconforto dos nossos clientes nos transfers e visi-
tas, por ocasião do Fórum Econômico internacional que se reali-
zará de 05 a 09 de junho de 2019 em São Petersburgo, as saí-
das de 5 de Junho terá 3 noites em São Petersburgo e 4 em 
Moscou, sem que isso repercuta em nenhum serviço contratado. 

- Na cidade de Moscou, a Praça Vermelha é fechada em algu-
mas ocasiões devido a paradas militares, comemorações, festi-
vais, competições, atividades religiosas, etc e a direção do 
Kremlin nunca dá explicações a este respeito. Se isso ocorrer a 
visita da Praça será realizada externamente. 

- Em alguns casos os assentos do trem podem ser atribuídos 
separadamente, dependendo da sua disponibilidade.  

- A classificação por estrelas dos hotéis russos, nem sempre 
corresponde a padrões de qualidade que esperamos, ou com 
os preços que o mercado os valoriza. Por isso Politours relacio-
na os hotéis russos publicados com base na sua qualidade, 
vantagens reais e atuais que nem sempre coincidem com suas 
estrelas oficiais. 

Importante: Para poder confirmar a reserva, será imprescindível 
enviar a copia scaneada do passaporte (no caso de não enviar, a 
reserva ficará sem confirmar). 
- Visados: Deve ser feito no próprio país do Sres. Clientes, exceto 
aquelas nacionalidades que não o necessitem para entrar na 
Rússia. 

Importante: 
- O acesso às estações de trem na Rússia em ocasiões se faz 
com dificuldade tanto para os transferistas como para os Srs. 
Clientes. Às vezes os traslados resultam caóticos obrigando ao 
cliente a transportar sua própria bagagem com dificuldade 
devido às infraestruturas, que não podem se comparar com os 
padrões europeus .

EXCLUSIVO 
POLITOURS

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em 
quarto standard com banheira e ou ducha. 

- Regime de Pensão completa (normalmente em restaurantes 
fora do hotel, no dia do trajeto São Petersburgo/Moscou no 
novo trem de Alta Velocidade “Sapsan” uma das refeições 
será em forma de “Piquenique”). 

- Transporte terrestre em ônibus nas cidades e no novo trem de 
Alta Velocidade “Sapsan” para o trajeto São Petersburgo/ 
Moscou (necessários dados do passaporte para emissão com 
mais de 35 dias). 

- As visitas indicadas no itinerário com guias oficiais em espanhol 
e entradas. Incluído a sala Ambar no Palácio de Catarina. 

- Assistência e traslados aeroporto-hotel-aeroporto e hotel-esta-
ção-hotel (com guía de língua espanhola  para mais de 10 
pessoas). 

- Representação permanente da Politours na Rússia. 
- Seguro inclusão e documentação de viagem. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Taxas, vistos, gorjetas, maleiros, gastos pessoais e qualquer 
serviço não especificamente indicado no itinerário. 
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PENSÃO COMPLETA 

e 13 VISITAS

RÚSSIA

Finlándia

●

●

●

●

●

●

●

●

Moscou

Ext. Anel de Ouro

Yaroslavl

Rostov

Kostroma

Suzdal

Vladimir
Sergiev 
Posad

São PetersburgoMar 

Bâltico

Lago 
Ladoga

     Incluído   trem 

de Alta Velocidade

SAPSAN – CA∏CAH

Estónia

Letonia

Cód. 08106BR/08106DR

8 dias 
(7 noites de hotel) 

1.740€ 
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Categoria 5*/4*S 
- São Petersburgo: Marriott / Sokos / Radisson 
- Moscou: Marriott / Hilton / A. Moscú Olympic (ex Renaissance)

INCLUI 

A SALA 

ÁMBAR
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obra-prima do grande Andrei Rublev, 
"A Trindade". Alojamento no hotel. 

Dia 7º Moscou 
• Sábado • Pensão Completa. 
Pela manhã passeio a pé do centro 
histórico, incluindo a Praça Vermel-
ha e a visita do exterior da Catedral 
de São Basilio em frente as muralhas 
do Kremlin, autêntico "cartão de visi-
ta" da cidade. Com suas cúpulas 
multi-coloridas de renome mundial 
na forma de lâmpadas. Foi construí-
do entre 1555 e 1651 por ordem de 
Ivan, o terrível para comemorar a 
captura de Kazan. Diz a lenda que 
"Ivan o terrível" admirava tanto a 
obra, que mandou cegar o arquiteto 
para que ele nunca pudesse realizar 
outra igual. Em seguida faremos a 
visita panorâmica de Moscou, total-
mente guiada em espanhol. Através 
de amplas avenidas como a famosa 
Tverskaya, chegar a Praça Vermelha, 
declarada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO, nela se situa o Mausoléu 
de Lenin, o Museu de História, as 
muralhas do Kremlin e da Catedral 
de São Basílio. Muito perto se encon-
tra o famoso Teatro Bolshoi, a Cate-
dral de Cristo o Salvador, o imponen-
te edifício da Lubyanka, sede da anti-
ga KGB, e pequenas igrejas do bairro 

antigo "Kitai Gorod". Percorreremos 

as avenidas que margeiam o rio Mos-

kova, com vista para o Parlamento (o 

"Duma") e o Governo (a "Casa Bran-

ca"); o Estádio Olímpico, a "Colina 

dos Pardais", coroada pelo famoso 

arranha-céu da Universidade Lomo-

nosov e pararemos no Parque da 

Vitória. Realizaremos também uma 

parada exterior do Convento Novo-

diévichi, declarado Patrimônio Mun-

dial pela UNESCO e do seu lago que 

inspirou Tchaikovsky em "O Lago dos 

Cisnes". À tarde, visita do Metro de 

Moscou. Inaugurado em 15 de maio 

de 1935 pelo poder soviético como 

um símbolo do avanço tecnológico e 

industrial do sistema político, o metrô 

de Moscou era o "Palácio do Povo". 

Ainda hoje, é o principal meio de 

transporte da cidade e um dos mais 

importantes do mundo, com 200 km 

de linhas e 145 estações. Alojamento 

no hotel. 

Dia 8º Moscou 
• Domingo • Café da manhã Buffet. 

Na hora indicada se realizará o trasla-

do ao aeroporto.

CATEDRAL DO CRISTO SALVADOR - MOSCOU

Extensão Anel de Ouro - 5D/4n desde 890 €

Base quarto duplo ....................................................................................... 890 

Suplemento quarto individual.................................................................... 325

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

OPÇÃO SAÍDAS SEXTA-FEIRA 

Consulte a opção de realizar este programa com saída as Sextas-feiras, 
ao inverso, começando em Moscou e terminando em São Petersburgo 

- Datas: de Abril a Outubro ´19

Dia 8º Moscou/Serguiev Posad/  
Rostov/Yaroslavl 
• Domingo • Pensão completa. 
Saída por estrada para Sergiev Posad e 
visitando o Monastério. Localizado a 
cerca de 70 km a nordeste da capital 
russa, na rota imperial do anel de Ouro, 
Sergiev Posad (anteriormente Zagorsk) é 
um dos mais importantes centros da reli-
gião ortodoxa e declarada Património 
Mundial pela UNESCO. Residência do 
Grande Patriarca de Toda a Rússia, con-
hecido como o "Vaticano russo”. Entre 
suas numerosas igrejas e catedrais desta-
cam a cúpula azul da Catedral da Assun-
ção, ou a mais importante delas, a Cate-
dral da Dormição, que contém a tumba 
de Boris Godunov e sua família. Conti-
nuação até Rostov. Visitaremos seu 
Kremlin, considerado o mais belo da 
Rússia após o de Moscou. Na Praça da 
Catedral, a imponente Catedral da 
Assunção e sua torre de sino é provavel-
mente a mais famosa da Rússia e cada 
um dos 15 sinos tem seu próprio nome. 
Saída para Yaroslavl. Alojamento no 
hotel. 

Dia 9º Yaroslavl/Kostroma 
• Segunda-feira • Pensão completa. 
Visita de Yaroslavl, declarada pela 
UNESCO Patrimônio da Humanidade: 
Monastério do Salvador, as margens do 
Volga, onde se destaca a catedral da 
Transfiguração do Salvador, Igreja de 

Santo Elias, com os mais belos afrescos 
do Anel de Ouro. Recorreremos o centro 
urbano, com numerosos edifícios de 
época. Saída para Kostroma (a 60 km de 
Yaroslavl) seguindo o curso do Volga. 
Chegada e passeio a pé pelo centro, 
que inclui também o Palácio do Gover-
nador e a Torre de Bombeiros. Visitare-
mos o celebre Monastério Ipatiev, no 
qual se destaca a catedral da Trindade, e 
o Museu de Arquitetura de Madeira. 
Tempo livre no centro para visitar o mer-
cado central. Alojamento. 

Dia 10º Kostroma/Suzdal 
• Terça-feira • Pensão completa. 
Saída para Suzdal. Chegada e visita de 
Suzdal, declarada Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO, considerada obra 
prima da arquitetura medieval russa. 
Também poderemos descobrir o Museu 
de Arquitetura de madeira ao ar livre, o 
Monastério de Cristo Salvador, o Monas-
tério-Fortaleza de São Eutimio, a Cate-
dral da Transfiguração e o Museu de 
Arte Aplicada. Alojamento 

Dia 11º Suzdal/Vladimir/Moscou 
• Quarta-feira • Pensão completa. 
Visitaremos o Kremlin, aonde se desta-
cam a Catedral da Transfiguração com o 
seu belíssimo Campanário e a Galeria 
dos Arqueiros. Tempo livre e, em segui-
da, iremos para Vladimir, localizada em 
uma área cercada por florestas nas mar-
gens do rio Kiazma. Chegada e visita 

desta cidade que teve sua época de 

esplendor com a construção da maioria 

de seus principais monumentos: As Por-

tas de Ouro, a Catedral de São Dimitri e 

a imponente Catedral da Assunção, 

com afrescos de Andrei Rublev. Saída 

para Moscou. Chegada e alojamento 

no hotel. 

Dia 12º Moscou 
• Quinta-feira • Café da manhã. 

A la hora indicada traslado al aeropuer-

to de Moscú. 

(                 )EXCLUSIVO 
POLITOURS

MOSTEIRO DO MOSTEIRO DE SERGIEV POSAD (VATICANO ORTODOXO)

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Yaroslavl: Park Inn - Suzdal: Pushkarskaya Sloboda ou Nikolaevskiy Posad 
Kostroma: Azimut / Moskovskaya Zastava

DATAS DE SAÍDA (DOMINGOS)
base quarto supl. quarto 

duplo indiv.

Abr 28; Mai 5; Out 6, 13, 20 e 27; Nov 3 1.740 490 

Mai 12, 19 e 26; Junhio 2, 9, 16, 23 e 30;  
Jul 7, 14, 21 e 28; Ago 4

1.900 669
 

Ago 11, 18 e 25; Set 1, 8, 15, 22 e 29 1.889 625

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

Suplemento aereo Madri/Rússia/Madri (neto, taxas não incluídas) desde ......... 220 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30


