
8 dias 
(6n. hotel + 1n. tren) 

669 € 
800 USD

desde
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PRAÇA VERMELHA - MOSCOU

Paulo. Passaremos diante do Almiran-
tado e de sua imponente flecha dou-
rada, símbolo da força naval russa, na 
qual Pedro, o Grande, quis construir 
seu Império. Veremos a estátua de 
Pedro "O Grande" diante do edifício 
do Senado e da Catedral de Santo 
Isaac, com suas gigantescas colunas 
de granito vermelho da Finlândia. A 
Praça Teatrálnaya e o famoso Teatro 
Mariinsky. Tarde livre. Alojamento no 
hotel. 

Dias 3º e 4º São Petersburgo/Moscou 
• Terça e Quarta-Feira • Café da manhã Buffet. 
Dias livres para desfrutar da cidade 
por sua conta ou contratar excursões 
opcionais. O quarto dia pela noite 
traslado à estação de trem. Saída 
para Moscou em trem noturno em 
2ª classe, em cabine quádrupla com-
partilhada. Pernoite a bordo do trem. 
(Possibilidade de contratar trem de 
alta velocidade com noite extra em 
Moscou incluída). 

Dia 5º Moscou 
• Quinta-feira • Café da manhã no trem ou no 
hotel dependendo do trem contratado. 
Chegada a Moscou. Visita panorâ-
mica de Moscou totalmente guiada 
em espanhol através de suas amplas 
avenidas como a célebre Tverskaya, a 
Praça Vermelha, declarada Patrimônio 

da Humanidade pela UNESCO, rode-
ada pelo Museu de Historia, as mural-
has do Kremlin, a catedral de São 
Basílio e o Mausoléu de Lenin. Perto 
se encontram o famoso Teatro Bols-
hoi, a Catedral de Cristo Salvador, o 
imponente edifício da Lubyanka, sede 
da antiga KGB, e as pequenas igrejas 
do antigo bairro "Kitai Gorod". Atra-
vessaremos as avenidas que mar-
geiam o rio Moskova, com vistas para 
o Parlamento, a Duma ou "Casa 
Branca"; o estádio olímpico, a "colina 
dos pardais", coroada pelo famoso 
arranha-céu de inspiração stalinista 
onde se localiza a Universidade Lomo-
nosov. Contemplaremos o exterior do 
famoso convento novodiévichi e seu 
lago, que inspirou Tchaikovsky no 
"Lago dos Cisnes" e pararemos no 
Parque da Vitória e na Rua Arbat. 
Traslado ao hotel e alojamento. 

Dias 6º e 7º Moscou 
• Sexta-feira e Sábado • Café da manhã Buffet. 
Dias livres para desfrutar da cidade 
por sua conta ou contratar excursões 
opcionais. Alojamento no hotel. 

Dia 8º Moscou 
• Domingo • Café da manhã Buffet. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto.

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

Dia 2º São Petersburgo 
• Segunda-feira • Café da manhã Buffet. 
Pela manhã faremos uma extensa 
visita panorâmica de São Petersbur-
go, totalmente guiada em espan-
hol, fazendo contato com a cidade, 
seu centro histórico e seus principais 
monumentos. São Petersburgo, 
declarada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO, é conhecida como a "Vene-
za do Norte" devido aos inúmeros 
canais, ilhas e pontes construídas 
para drenar o terreno e canalizar o 
caudaloso rio Neva. Os palácios, tea-
tros e edifícios nos mostram a opu-
lência da era czarista. As imponentes 
fachadas que adornam as largas ave-
nidas, aqui chamadas de "Perspecti-
vas" (Prospekt), são atravessadas por 
rios e canais. Poderemos apreciar a 
famosa Avenida Nevsky com os seus 
edifícios de prestígio, o Rio Fontanka, 
que atravessa o centro de São Peters-
burgo, a famosa igreja de El Salvador 
no sangue derramado, o Museu do 
Hermitage, antiga residência dos cza-
res e Palácio de Inverno e a silhueta 
inconfundível da fortaleza de Pedro e 

Estónia

Este Programa Inclui: 
- 6 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em 
quartos standard com banheira e/ou ducha e 1 noite de trem. 
- Transporte terrestre em ônibus ou micro-ônibus e trem notur-
no (8 h.), compartimentos quádruplos de beliches, São Peters-
burgo/Moscou (café da manhã incluído a bordo). 
- 6 cafés da manhã no hotel + 1 café da manhã no trem noturno. 
- As visitas indicadas no itinerário com guias oficiais em espan-
hol e entradas. 
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto e hotel – estação - hotel. 
- Representação permanente da Politours na Rússia 
- Seguro incluso e documentação de viagem. 

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

HOTÉIS 4*/3*S 2 VISITAS e 7 CAFÉS DA MANHÃ

Notas e condições:  
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Estes circuitos são organizados exclusivamente pelo nosso 
correspondente na Rússia. Têm datas de saídas fixas e não 
admitem mudanças de rota nem hotéis. 
- Para evitar inconvenientes de nossos clientes nos traslados e 
visitas, por ocasião do Fórum Econômico Internacional a ser 
realizado de 5 a 9 de junho de 2019 em São Petersburgo, a 
partida de 2 de junho terá 3 noites em São Petersburgo e 4 
noites em Moscou, sem que isso afete qualquer serviço con-
tratado. 
- A distribuição das cabines quádruplas no trem é realizada pela 
Ferrovia Russa, razão pela qual, embora tente que todos os 
membros da cabine pertençam ao grupo, não pode ser garan-
tido, podendo surgir situações em que a cabine é compartilha-
da com pessoas de alheias do programa e cabines em outros 
vagões. 

- 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 transportes 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 .

Capitais da Rússia 
“Básico” (                 )

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria) - Categoria 4*/3*S 
- São Petersburgo: Ibis / Asteria / Azimut / Best Western 
- Mosou: Park Inn / Holiday Inn / Vega / Ibis

Abr 28; Mai 5; Out 6, 13, 20 e 27; Nov 3............................................... 669 

Mai 12, 19 e 26; Junho 2, 9, 16, 23 e 30; Jul 7, 14, 21 e 28; Ago 4... 750 

Ago 11, 18 e 25; Set 1, 8, 15, 22 e 29 ................................................. 720

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplemento quarto individual............................................................................... 380 

Suplementos 

Preço voo Madri/São Petersburgo-Moscou/Madri (sem taxas, aproximado) desde ........ 210 
Taxas de aeroporto ...................................................................................... Consultar 

Trem noturno São Petersburgo/Moscou 
- por cabine para uso duplo................................................................................... 139 

Por trem diurno (Sapsan). ...................................................................................... 155 
(Inclui traslados hotel-estação-hotel e 1 noite extra em quarto duplo em Moscou) 

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

EXCLUSIVO 
POLITOURS

FORTALEZA DE SÃO PEDRO E SÃO PABLO - SÃO PETERSBURGO

Pacote “PLUS”
Hotéis 4* + Trem alta velocidade SAPSAN 

+ 6 almoços + 5 visitas

Suplemento quarto duplo desde ............................................ 575 

Suplemento quarto individual desde ..................................... 225

Preços por pessoa (em euros) desde

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS


