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Igreja de Ntra Sra de Kazán - Irkutsk

Dia 1º Moscou 
• Quinta-feira. 
Chegada, traslado ao hotel e alojamento. 

Dia 2º Moscou 
• Sexta-feira • Pensão completa. 
Pela manhã realizaremos a visita panorâmica de Moscou. 
À tarde realizaremos a visita da Galeria Nacional de Arte 
Tretiakov. Traslado ao hotel. Alojamento. 

Dia 3º Moscou 
• Sábado • Pensão Completa. 
Pela manhã visita do Kremlin incluindo uma de suas 
Catedrais. À tarde realizaremos a visita do Metro de Mos-
cou, posteriormente traslado a estação ferroviária 
Kazansky e salda para Ekaterimburgo (cabine de 2ª classe, 
4 beliches por compartimento). Noite a bordo do trem. 

Dia 4º Ekaterimburgo 
• Domingo • Pensão Completa. 
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada a Ekaterim-
burgo, capital da Região dos Urais, porta da Ásia e Sibéria. 
Traslado ao hotel. Jantar. Alojamento 

Dia 5º Ekaterimburgo 
• Segunda-feira• Pensão completa  
Visita de Ganina Yama. Situado a 15 km ao norte de Eka-
terimburgo, este lugar é um memorial do assassinato dos 
Romanovs pelos bolcheviques, onde foram erguidas sete 
capelas, uma para cada membro da família imperial. Visi-
ta do Monumento na fronteira entre Europa-Ásia. É em 
Ekaterimburgo onde cruzaremos a fronteira entre Europa e 
Ásia, situada ligeiramente a oeste da cidade, onde se 
encontra um monumento comemorativo. Teremos a opor-

tunidade de celebrar a passagem do continente lá com um 
copo de vinho espumante russo. Almoço. Visita panorâmi-
ca de Ekaterimburgo, visita da Catedral Nevsky e visita 
da Igreja do Sangue Derramado. Jantar. Traslado a estação 
de trem e saída em direção a Novosibirsk (cabine de 2ª 
classe, 4 beliches por compartimento). Noite a bordo. 

Dia 6º Transiberiano-Novosibirsk 
• Terça-feira • Pensão Completa. 

Café da manhã e almoço a bordo. Depois de atravessar os 
montes dos Urais, o Transiberiano entra na Sibéria. Chega-
da a Novosibirsk, traslado ao hotel, jantar e alojamento. 

Dia 7º Novosibirsk 
• Quarta-feira • Pensão Completa. 

Poderemos descobrir duas imponentes obras de engen-
heira: a Ponte do Metro sobre o rio Ob e a Barragem de 
Novosibirsk muito perto da cidade, que forma o chamado 
"Mar da Sibéria". Muito próximo a ela se encontra o Museu 
Ferroviário.  Terminaremos a nossa visita em Akademgo-
rodok, cidade Universitária, centro de pesquisa e desen-
volvimento da Sibéria. Após o almoço visita panorâmica 
de Novosibirsk.  Mais tarde realizaremos a visita do Tea-
tro da Ópera e Ballet. Jantar, traslado para a estação de 
trem e partida para Irkutsk (cabina de 2ª classe, 4 beliches 
por compartimento). Noite a bordo 

Dia 8º Transiberiano 
• Quinta-feira • Pensão Completa. 

Café da manhã almoço e jantar a bordo. O trem continua a 
sua rota através da Sibéria para o leste em direção a 
Irkutsk, seguindo os passos de Miguel Strogoff, célebre per-
sonagem de Júlio Verne. Na cidade de Krasnoiarsk, atra-

vessaremos o majestoso Yeniséi, o segundo Rio da Rússia. 
Noite a bordo. 

Dia 9º Irkutsk/Lago Baikal (Listvianka) 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 

Chegada a Irkutsk. Saída para o lago Baikal, a maior reser-
va de agua doce do mundo. Depois do café da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica de Listvianka. Durante 
nosso pequeno passeio visitaremos a igreja de madeira 
de São Nicolás e o pequeno mercado. Visita do Eco 
museu de Baikal. Almoço churrasco junto ao lago Baikal. 
Posteriormente pegaremos o teleférico para subir ao alto 
do Monte Chersky (755 m). Cruzeiro no Lago Baikal e 
caminhada ao longo de suas margens. Se as condições 
meteorológicas permitirem, vamos atravessar o lago de 
barco. Jantar e alojamento em um típico hotel composto 
de casinhas de madeira as margens do lago. 

Dia 10º Lago Baikal (Listvianka)/Irkutsk 
• Sábado • Pensão Completa. 

Traslado a Irkutsk. Visita do museu Etnográfico de Taltsy. 
Situado entre Irkutsk e o lago Baikal, o povoado de Taltsy 
está a 47 km a sudeste de Irkutsk. Almoço. Visita panorâ-
mica de Irkutsk considerada com justiça uma cidade-
museu, com mais de uma centena de monumentos de rele-
vância.  Visita do Convento Znamensky e do Museu dos 
Dezembristas. 

Dia 11º Irkutsk 
• Domingo • Café da manhã. 

Traslado ao aeroporto. (Os clientes que realizam a versão 
“B” até Pequim serão trasladados ao trem Transiberiano 
para continuar a viagem).

da manhã a bordo (tipo piquenique). Após contornar o lago 
Baikal, em um dos mais belos trechos da rota do Transibe-
riano, o trem atravessa a fronteira russo-mongol. Almoço e 
jantar a bordo (tipo piquenique) Noite a bordo. Nota:  
*Dependendo das disponibilidades, o trem selecionado 
poderá sair de Irkutsk no dia 10 à tarde. 

Dia 12º Transiberiano/Ulan Bator/Terelj 
• Segunda-feira • Pensão Completa. 
Chegada em Ulan Bator, capital da Mongólia. Traslado ao 
hotel e café da manhã. Visita panorâmica de Ulan Bator. 
Posteriormente visita do monastério e visita do Museu 
de Historia Nacional. Almoço. Saída para o Parque Nacio-
nal Terelj situado a uns 60 km de Ulán Bator, dormiremos 
em suas típicas "yurtas". Jantar e alojamento em Yurta. 

Dia 13º Terelj 
• Terça-feira • Pensão Completa. 
Visita de uma típica moradia familiar nômade para con-
hecer a sua vida cotidiana. Possibilidade de um passeio a 
cavalo. Almoço a base de um típico churrasco mongol. À 
tarde visita do Templo Aryabal. Jantar junto a uma foguei-
ra no acampamento. Noite em yurta. 

Dia 14º Terelj/Ulan Bator  
• Quarta-feira • Pensão Completa. 
Regresso a Ulan-Bator. Visita do Museu Choijin Lama, um 
dos mais esplendidos monumentos da arquitetura inicial 
do século XX na Mongólia. Almoço.  Visita do Memorial de 
Zaisan, e do Palácio de Bogdo Jan, o último Khan da Mon-
gólia. À noite, assistiremos a um espetáculo folclórico.  
Jantar no hotel 

Dia 15º Ulan Bator/Transiberiano 
• Quinta-feira • Pensão Completa. 

Traslado a estação de trem e saída em direção a Pequim, 
cruzando as estepes do sul da Mongólia, onde se situa o 
deserto de Gobi. Almoço e jantar a bordo. Noite a bordo. 

Dia 16º Transiberiano/Pequim 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 

Chegada a Pequim, meta do Transiberiano, a maior via 
férrea do mundo, após haver cruzado dois continentes. Visi-
ta do Templo de Céu o maior complexo de edifícios reli-
giosos na China, um dos símbolos de Pequim, inscrito na 
lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO. Jantar do 
típico prato mais célebre da cozinha nacional chinesa, o 
pato laqueado. Alojamento.  

Dia 17º Pequim 
• Sábado • Pensão Completa. 

Visita da Cidade Proibida, o conjunto arquitetônico mais 
antigo da China. Há sido a residência dos imperadores chi-
neses no centro de Pequim e decorada seguindo os capri-
chos e fantasias dos 24 imperadores das dinastias Ming e 
Quing. Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.  Almoço. 
Visita da Grande Muralha da China. Com seus 8.851.8 km 
de comprimento, é um símbolo da antiga civilização chi-
nesa e a fortificação mais célebre do mundo, assim como 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Jantar. 

Dia 18º Pequim (saída) 
• Domingo • Café da manhã. 

Traslado de saída ao aeroporto.

Versão “A” MOSCOU/IRKUTSK (11 dias/10n) desde 3.719 € / 4.275 USD

Dias 1º a 10º Moscou/Irkutsk 
• Quinta-feira a Sábado. 
Ver itinerário dos dias 1º a 10º da Versão “A”. 

Dia 11º Transiberiano 
• Domingo • Pensão Completa. 
Traslado a estação de trem e saída em direção a Ulan Bator 
(cabine de 2ª classe, 4 beliches por compartimento). Café 

Versão “B” MOSCOU/PEQUIM (18 dias/17n) desde 5.585 € / 6.423 USD
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Grande Tour Transiberiano “Cruzeiro sobre trilhos”
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Vladivostok

Dias 1º a 10º Moscou/Irkutsk 
• Quinta-feira a Sábado. 

Ver itinerário dos dias 1º a 10º da Versão “A”. 

Dia 11º Irtkustk/Ulan Ude 
• Domingo • Pensão Completa 

Café da manhã no hotel. Traslado a estação de trem e saída 
em direção a Ulán Udé (cabine de 2ª classe, 4 beliches por 
compartimento). Almoço a bordo. Chegada a Ulan Ude. Rea-
lizaremos a visita panorâmica de Ulán-Udé, capital de 
Buriatia, principal região maioritariamente budista da Rús-
sia, posteriormente visita do Museu Etnográfico, um dos 
maiores museus ao ar livre da Rússia. Traslado ao hotel, 
jantar e alojamento. 

Dia 12 º Ulan Ude 
• Segunda-feira • Pensão Completa. 

Excursão ao famoso templo budista de Datsán Ivol-
guinsky e a aldeia de Trabagatai, visitando os “Semeis-
kie” (Velhos Crentes); passaremos meio dia na aldeia, 
falando com os Velhos Crentes e conhecendo seu estilo de 
vida e tradições. Almoço tradicional na aldeia dos Velhos 
Crentes. À tarde assistiremos uma representação de dan-
ças tradicionais dos Semeiskie e jogos tradicionais rus-
sos. Visita do Museu Igreja dos Semeiskie. Traslado ao 
hotel. Jantar e alojamento. 

Dia 13º Ulan Ude/Transiberiano 
• Terça-feira • Pensão Completa. 

Traslado a estação de trem. Noite a bordo.  

Dia 14º Transiberiano 
• Quarta-feira • Pensão Completa. 

Dia completo a bordo do trem. Noite a bordo. 

Dia 15º Transiberiano/Vladivostok 
• Quinta-feira • Jantar. 

Chegada a Vladivostok. Desembarque e traslado ao hotel. 
Jantar e alojamento. 

Dia 16º Vladivostok 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 

Vladivostok é o maior porto russo no Extremo Oriente e 
capital da região de Primorsky, Vladivostok é o destino final 
do Transiberiano e um importante entroncamento comer-
cial entre a Rússia e seus vizinhos orientais: China, Japão e 
Coréia. Começaremos com sua visita panorâmica, e poste-

riormente a visita da estação ferroviária de Vladivostok, 
declarado monumento histórico-artístico da Rússia e um 
dos principais símbolos de Vladivostok. Independente-
mente de como você chegar a Vladivostok, você deve visi-
tar sua estação de trem. Continuaremos com a visita do 
Terminal Marítimo de Passageiros e o Museu-memorial 
do Submarino S-56 (faremos a visita do interior do sub-
marino, e poderemos apreciá-lo em seu estado original). 
Após o almoço, começaremos com a visita do Museu Regio-
nal Arseniev e terminaremos com um passeio a pé por Vla-
divostok, uma visita guiada pelos lugares mais famosos 
da cidade. Jantar no hotel. 

Dia 17º Vladivostok 
• Sábado • Café da manhã. 

Traslado de saída ao aeroporto. 

Os Preços Incluem (comum às 3 versões): 
- Alojamento nos hotéis segundo a categoria indicada. 
- Todas as visitas, entradas e traslados segundo programa. 
- Guias locais de língua espanhola durante visitas da Ver-
são “A” e “B”, e traslados em todas as cidades. Guia 
acompanhante de língua espanhola no trem de Moscou 
a Pequim. 
- Transporte em ônibus climatizado durante visitas e 
traslados. 
- Seguro inclusão e documentação de viagem. 

Diversos Serviços: 
Versão A: 
- 2 noites de hotel 4* em Moscou, 1 noite de hotel 4* em 
Ekaterimburgo, 1 noite de hotel 4* em Novosibirsk,  
1 noite de hotel 3*Sup. em Listvianka, 1 noite de hotel 
de 4* em Irkutsk e 4 noites de trem. 
- 10 cafés da manhã, 9 almoços e 9 jantares. 
- Trem Moscou/Ekaterimburgo/Irkutsk (cabine 2ª classe, 4 
beliches por compartimento). 
Versão B: 
- 2 noites de hotel 4* em Moscou, 1 noite de hotel 4* em 
Ekaterimburgo, 1 noite de hotel 4* em Novosibirsk,    1 
noite de hotel 3*Sup. em Listvianka, 1 noite de hotel 4* 
em Irkutsk, 2 noites em “yurta” em “Terelj”, 1 noite de 
hotel 4* em Ulan-Bator, 2 noites de hotel 3* em Pequim 
e 6 noites de trem. 
- 17 cafés da manhã, 16 almoços e 16 jantares. 
- Trem Moscou/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulán Bator/Pequim 
(cabina 2ª classe, 4 beliches por compartimento). 
Versão C: 
- 2 noites de hotel 4* em Moscou, 1 noite de hotel 4* em 
Ekaterimburgo, 1 noite de hotel 4* em Novosibirsk,1 
noite de hotel 4* em Irkutsk, 2 noites de hotel 4* em 
Ulan Ude, 2 noites de hotel 4* em Vladivostok e 6 noi-
tes de trem. 
- 15 cafés da manhã, 11 almoços e 13 jantares. 
- Trem Moscou/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulan Ude/Vladi-
vostok (cabine 2ª classe, 4 beliches por compartimento) 

Os preços Não incluem: 
- Gorjetas, bebidas e/ou qualquer serviço não incluído especifi-
camente no itinerário.

Versão “C” MOSCOU/VLADIVOSTOK (17 dias/16n) desde 7.070 € / 8.130 USD

Cód. 08115CR

Base cabine quádrupla em beliches de 2ª classe 3.719 5.585 7.070 

- Suplemento por quarto individual em hotéis 850 1.030 1.330 

- Suplemento por cabine dupla no trem 779 1.345 1.380 

- Suplemento por cabine individual no trem 2.169 4.220 ––––– 

- Pacote aéreo (desde a Espanha)       665       650       680 
- Taxas de aeroporto       150       175       220 

Pacote aéreo aproximado, consultar ao realizar a reserva.

SAÍDAS: 16 Maio; 6 Junho;4 Julho; 1 Agosto; 1 Setembro Versão “A” - 10n. Versão “B” - 17n. Versão “C” - 16n.

Preços por pessoa (em euros)

Grande Muralha - Pequim

Vistos: 
- A Politours fornece as cartas convite necessárias para 
os vistos da Rússia, Mongólia e China. Estão incluídas. 
No caso do visto da Mongólia, é mais seguro iniciar a 
viagem com o visto já feito. Mas, para os passageiros 
que não dispõe de um consulado da Mongólia em seu 
país, é possível realizar a solicitação na cidade de 
Irkutsk, a última etapa na Rússia antes de entrar na 
Mongólia. Para os passageiros que escolham esta 
opção, ao chegar a Irkutsk, nosso guia os acompanhará 
ao consulado da Mongólia e os ajudará a depositar os 
documentos necessários. Os passageiros pagarão pelo 
seu visto diretamente no consulado, o custo é cerca de 
€ 70, ao cambio atual. Na continuação nosso guia os 
acompanhará novamente para se reunirem com o resto 
do grupo para tomar o café da manhã e continuar com 
o programa de visitas. Uma vez que o visto esteja pron-
to, um mensageiro recolhe os passaportes e os entrega 
aos passageiros. O custo deste serviço de ajuda na 
administração é de € 90 por pessoa, sem contar o custo 
do visto (veja acima) 

IMPORTANTE: A Politours se limitada a realizar uma ges-
tão de ajuda aos passageiros no processamento de seu 
visto. Não assumimos qualquer responsabilidade em caso 
de negação do mesmo ou não obtenção do visto Mongol, 
por qualquer motivo. Todas as despesas derivadas de tal 
circunstância devem ser assumidas pelo passageiro. 

- A partir de Irkutsk, os passageiros viajam sozinhos, sem 
acompanhante. A presença de guias locais se limita às 
paradas efetuadas em Ulan Ude e Vladivostok, durante 
as visitas detalhadas. Esta versão “C” é um programa 
adequado para clientes que falam línguas, estão acos-
tumados a viajar a lugares distantes, sabem se desen-
volver por sua conta e assumem as inconveniências e 
riscos desta viagem. 

Notas muito importante: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares 
(C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 

- Condições de pagamento: 
Deposito irrevogável de 20% ao confirmar a reserva.  
Resto do pagamento 70 dias antes da saída.  

- Condições particulares de cancelamento: 
Até 95 dias antes da viagem 20%; 94-45 dias antes da via-
gem 50%; 44-35 dias antes da viagem 80%; 34 dias antes 
da viagem 100 %. Estes gastos são indicativos e poderá 
incrementar-se 

- Recomendamos contratar os Seguros Exclusivos AXA de 
gastos de cancelamento e outros (desde 32 €). Ver con-
dições gerais na página 143.

Versão “A”: 11 dias 
(4 n trem + 6 n hotel) 

3.719 € 

4.275 USD

desde

Versão “B”: 18 dias 
(6 n trem + 11 n hotel) 

5.585 € 

6.423 USD

desde

Versão “C”: 17 dias 
(6 n trem + 10 n hotel) 

7.070 € 

8.130 USD

desde


