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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas 
segundo programa. (Traslados em dias dife-
rentes ao tour tem suplemento). 

• Acomodação no hotel e café da manhã du-
rante todo o itinerário, acomodações duplas 
com chuveiro ou ducha. 

• 8 almoços e 8 jantares em restaurantes ou ho-
téis (sem bebidas) indicados no itinerário. 

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climati-
zado segundo o número de participantes. 

• Bilhete no trem rápido (classe turista) de São 
Petersburgo à Moscou. (Em algumas saídas 
este trajeto poderá ser realizado de avião). 

• Guia falando espanhol durante todo o iti-
nerário. 

• Visitas panorâmicas das cidades com guia 
falando espanhol. 

• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Superior 4*

S. Petersburgo  
Marriott / Radisson / Sokos / Holiday Inn / 
Vedensky 

Moscou 
Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel 
/ Borodino 

Yaroslavl Park Inn / Ring Premier/ St. Georges

Suzdal 
Nikolaevskiy Posad / Kremlevsky /Novotel / 
Pushkarskaya Slobod 

Hotéis previstos ou similares

RÚSSIA

São Petersburgo

Moscou

Yaroslavl

Súzdal

3

1

1

3+1

A partir de 2.275€
13

10 Dias
Visitando:   São Petersburgo / Moscou / Rostov Veliki / Earoslavl / Kostromá / Suzdal / Bogoleuvobo / Vladimir

São Petersburgo,
Moscou e Anel de Ouro Inclui Trem de alta 

velocidade
São Petersburgo a Moscou 

Dia 1º (Dom): São Petersburgo
Chegada à São Petersburgo e traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel. 

Dia 2º (Seg): São Petersburgo 
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer 
seu centro histórico e seus principais monumen-
tos. São Petersburgo, declarada Patrimônio Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO, é chamada 
de “Veneza do Norte” devido aos inumeráveis 
canais, ilhas e pontes. Poderemos apreciar a Pers-
pectiva Nevske, com seus prestigiosos edifícios: 
Palácio Anichkov, Palácio Belozerske, Catedral de 
Nossa Senhora de Kazán, Eliseev, etc. Atravessa-
remos a Fontanka, rio que cruza o centro urbano, 
assim como o rio Moika e o canal Griboeedov, 
onde encontra-se a celebre igreja de San Salva-
dor sobre o Sangue Derramado, de estilo russo 
com suas cúpulas coloridas e douradas, em forma 
de bulbo. O antigo Palácio de Inverno, residência 
dos Czares agora Museu de Hermitage. Veremo s 
a estátua de Pedro o Grande frente ao edifício do 
Senado e a Catedral de San Isaac. Breve passeio 
pelo bairro Dostoiévski e visita da igreja de São 
Vladmir e o Mercado Kuznechne. Visita do navio 
de guerra “Aurora”, onde podemos admirar a 
vista espetacular de seu majestoso navio de ba-
talha e seus cânions históricos desde as margens 
do rio Neva. Visita exterior da cabana de Pedro o 
Grande. Continuaremos com a visita da Fortaleza 
de Pedro e Paulo. Almoço. Tarde livre. Jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 3º (Ter): São Petersburgo 
Café da manhã. Manhã livre. Almoço e visita do 
Museu de Hermitage, o maior museu da Rússia, 
assim como um dos mais importantes do mundo, 
contando com mais de 3 milhões de obras de 
arte. Continuação com um pequeno passeio pelo 
bairro do Palácio. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qua): São Petersburgo / Moscou 
Café da manhã. Visita à Pavlovsk e visita do Palá-
cio com sua grande coleção de porcelanas e pin-
turas do interior e seus salões, o seu Parque com 
600 hectares. Continuação ao Parque de Catalina 
em Pushkin onde poderemos admirar seus jar-
dins e o exterior do Palácio. Almoço e traslado 

a estação ferroviária. Saída a Moscou em trem 
de alta velocidade de classe turista*. Chegada à 
Moscou. Traslado ao hotel, acomodação e jantar 
frio tipo piquenique. 
*Em caso de impossibilidade de reservar o trem, 
o transporte será realizado em avião de linha 
regular. 

Dia 5º (Qui): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou, 
seu centro histórico e seus principais monumen-
tos. Através da avenida Tverskaea, chegaremos 
a Plaza Roja, declarada Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO, rodeada pelo Museu de 
História, as muralhas do Kremlin e a catedral de 
São Basílio. Aos arredores estão o teatro Bol-
shoi, a catedral de São Salvador, o imponente 
edifício da Lubianka, sede da antiga KGB, e as 
pequenas igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. 
Continuaremos pelas avenidas que cercam o rio 
Moskova, com vistas do parlamento, a Duma, o 
estádio olímpico e a “colina de los gorriones”. 
Veremos o exterior do convento de Novode-
vitchi e seu lago, que inspiraram a Tchaikovske 
no “Lago dos Cisnes” e pararemos no parque 
da Vitória. Continuaremos a animada rua Arbat 
no coração do centro antigo. Pequena degus-
tação de vodka. Conheceremos as principais 
destilarias de álcool de 40 graus. Almoço. Visita 
ao metrô de Moscou. Jantar e acomodação no 
hotel. 

Dia 6º (Sex): Moscou 
Café da manhã. Visita do Kremlin com suas 
catedrais, é o mais importante do país e decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Visitaremos o interior do recinto para admirar a 
“Sino Zarina”, a maior do mundo e o “Canhão 
de Czar”, um dos maiores já construído. Finaliza-
remos visitando a celebre “Praça das Catedrais”. 
Almoço. Visita da catedral do Cristo Redentor e 
pequeno passeio guiado no bairro “Outubro 
Vermelho” e pelo bairro de Zamoskvorechee. 
Visita da Galeria Treteakov, onde poderemos ad-
mirar a história da arte russa, sacra e laica, abriga 
mais de 130.000 obras criadas por artistas russas 
e a obra mestre “A Trindade”. Jantar e acomo-
dação no hotel. 

Dia 7º (Sáb): Moscou / Serguiev Posad / 
Rostov Veliki / Earoslavl 
Café da manhã. Saída até o Monastério de Ser-
guiev Posad, na Imperial rota do Anel de Ouro, 
um dos centros mais importantes da religião or-
todoxa e declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Visita ao Monastério da Trinidade 
de São Sergio, conhecido como o “Vaticano 
Russo”. Almoço. Saída até Rostov Veliki. Visita 
panorâmica desta cidade medieval que conta 
com numerosas igrejas e monastérios de grande 
interesse, assim como o magnífi co Kremlin, con-
siderado o mais belo da Rússia. Visita do Kremlin, 
a Praça das Catedrais, a Corte dos Bispos e o 
Jardim de Metropolita. Saída até Earoslav. Jantar 
e acomodação no hotel. 

Dia 8º (Dom): Earoslavl / Kostromá / 
Plios- Súzdal 
Café da manhã. Visita panorâmica de Earoslavl, 
uma das cidades do “Anel de Ouro” e declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, onde 
se destaca suas Galerias Comerciais, as Ofi cinas do 
Governo, a Casa Vakromeeev, a Universidade Es-
tatal, Teatro Volkov, e a igreja mais antiga de toda 
Rússia, São João Batista. Continuamos as visitas da 
igreja do profeta Elias e o monastério da Transfi -
guração do Salvador. Saída até Kostromá. Almoço. 
Visita panorâmica de Kostromá, poderemos admi-
rar a praça Susanin, Torre dos Bombeiros, Casa da 
Guarda, Monumento a Mijaíl Romanov, Monastério 
da Epifanía, Monastério Ipatiev, onde se destaca 
a catedral da Trinidade e o Palácio de Romanov. 
Visita do museu de arquitetura de madeira. Parada 
em Pilos, denominada “Suíça de Volga”, onde 
poderemos admirar a igreja da Ressurreição de 
Cristo, igreja da Trinidade, igreja Vedénskaea e a 
Catedral da Assunção. Saída até Súzdal. Jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 9º (Seg): Súzdal / Bogoleúbovo / 
Vladimir / Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica, considerada 
uma obra mestra da arquitetura russa, maravil-
hoso conjunto de 200 monumentos tanto reli-
giosos como civis, incluindo 27 campanários e 5 
monastérios. Visita do Kremlin, em seu interior 
se destaca a Catedral da Natividade e a igreja 
de madeira de São João Batista. Visita do Museu 
de Arquitetura de madeira, onde se destacam a 
igreja de madeira da Transfi guração a igreja de 
madeira da Ressureição. Visita exterior do monas-
tério de Salvador e São Eutímio. Visita do Con-
vento da Intercessão de Maria Pokrovske. Saída 

até Bogoleúbovo, onde poderemos ver as ruínas 
do castelo do príncipe Bogoleubske. Saída até 
Vladmir. Almoço. Visita panorâmica de Vladmir, a 
cidade mais importante da Rússia até a invasão 
dos mongóis e declarada Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. Visita exterior da catedral de 
Assunção, considerada uma das mais importan-
tes da Rússia e inspirada a catedral no Kremlin de 
Moscou. Visita a catedral de São Dimitri. Saída até 
Moscou. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 10º (Ter): Moscou 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

Moscou

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apartamento  Duplo Sup. Apto.Indiv.

Tour 10 Dias:
S. Petersburgo / Moscou - Saídas 17 Maio a 05 Julho

Iti NR401
Categ. Superior 4* 2.465 975

Tour 10 Dias:
S. Petersburgo / Moscou - Resto das Saídas

Iti NR401
Categ. Superior 4* 2.275 805

€

16

Maio 17, 31

Junho 14

Julho 05, 19

Agosto 02, 09, 16, 23

Setembro 06, 20

2020

Saídas 2020
A SÃO PETERSBURGO: DOMINGOS
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