São Petersburgo

Rússia 1: São Petersburgo e Moscou
7 ou 8 Dias

A partir de 925€
+

Inclui Trem diurno alta velocidade
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Programa inverso Moscou-São Petersburgo ver pág 168

Visitando: São Petersburgo / Moscou

Saídas 2020

2

A SÃO PETERSBURGO: DOMINGOS
2020
Abril

05, 12, 19, 26

Agosto

02, 09, 16, 23, 30

Maio

03, 10, 17, 24, 31

Setembro

06, 13, 20, 27

Junho

07, 14, 21, 28

Outubro

04, 11, 18, 25

Julho

05, 12, 19, 26

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 de São Petersburgo, declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Continuaremos com a visita da
Fortaleza de Pedro e Paulo, desde suas muralhas,
diariamente, uma bola de canhão marca as doze
do meio dia. Almoço. Podemos apreciar a Perspectiva Nevske, com seus prestigiosos edifícios
e o Bairro das Artes. Visita a Catedral de Nossa
Senhora de Kazan. Tarde livre. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 3º (Ter): São Petersburgo
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar um passeio opcional a Peterhof, visitando o
Grande Palácio e seu parque e retornando desde
Peterhof a São Petersburgo em hidrofólio. Almoço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Visita opcional ao Museu do Hermitage,
situado no antigo Palácio de Inverno, o maior
museu da Rússia, assim como um dos mais importantes do mundo, contando com mais de 3
milhões de obras de arte e antiga residência dos
Czares. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jantar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): São Petersburgo / Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a Catedral de São Nicolau dos Marinheiros. (Visita
incluída no Pacote Plus P+). Visita opcional à
Pavlovsk e visita do Palácio com sua grande coleção de porcelanas e pinturas do interior e o requinte dos salões, e seu parque de 600 hectares.
Continuação ao Parque de Catalina em Pushkin
onde poderemos admirar seus jardins e o exterior do Palácio. (Visitas incluídas no Pacote Plus
P+). Regresso a São Petersburgo. Almoço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela
tarde traslado a estação ferroviária para tomar
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o trem rápido à Moscou (Classe Turista) * com
chegada à Moscou na primeira hora da noite.
Chegada e traslado ao hotel. Jantar opcional.
(Jantar frio tipo piquenique incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
*Em função do horário definitivo do trem, uma
das refeições do dia (almoço ou jantar) poderá
ser piquenique.
Dia 5º (Qui): Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou
para tomar contato com a cidade, seu centro
histórico e seus principais monumentos. Contemplaremos os exteriores do celebre convento
de Novodevitchi e seu lago, que inspiraram a
Tchaikovske no “Lago dos Cisnes”. Almoço. Visita opcional ao metrô de Moscou. Ainda hoje é
o principal meio de transporte da cidade e um
dos principais do mundo. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jantar opcional. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 6º (Sex): Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin e suas Catedrais. A palavra “Kreml” significa
fortaleza em russo. O de Moscou, berço da cidade, é o mais importante do país, e foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Visitaremos o interior para admirar o “Sino Za-

rina”, o maior do mundo e o “Canhão de Czar”.
Finalizaremos visitando a célebre “Praça das
Catedrais” emolduradas pelas de São Miguel,
a Ascensão e da Anunciação. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). Almoço opcional (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Visita opcional a Galeria de Treteakov. (Visita incluída no Pacote Plus
P+). Incomparável pinacoteca, chamada assim
em honra a seu fundador, o celebre negociante
Pavel Treteakov. Jantar opcional (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Para passageiros iniciando o tour de 7 dias:
Dia 7º (Sáb): Moscou
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque
em voo de regresso. Fim dos nosso serviços até
uma próxima viagem!!
Para passageiros iniciando o tour de 8 dias:
Dia 7º (Sáb): Moscou
Café da manhã. Dia libre para seguir disfrutando desta maravilhosa cidade ou realizar alguns visitas opcionais. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Moscou
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque
em voo de regresso. Fim dos nosso serviços até
uma próxima viagem!!

Moscou

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas segundo programa. (Traslados em dias diferentes
ao tour tem suplemento).
• Acomodação no hotel e café da manhã durante
todo o itinerário, apartamentos duplos com chuveiro ou ducha.
• 2 almoços em restaurante (sem bebidas) indicados no itinerário.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado 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 itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades de São Petersburgo e Moscou com guia falando espanhol.
• Visita da fortaleza de Pedro e Paulo. Visita da
Catedral de Nossa Senhora de Kazan. Visita do
Monastério de Novodevichi.
• Áudio individual nas visitas.
• Seguro de assistência Mapaplus.
O Tour não inclui
• Entradas a museus e monumentos (exceto nos
lugares indicados), bebidas e gorjetas.
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Pacote Plus

• 2 almoços em São Petersburgo
• 2 jantares em São Petersburgo
• 1 almoço em Moscou
• 3 jantares em Moscou (1 jantar frio tipo “piquenique”)

EXTRAS

• Visita ao Museu de Hermitage com entrada.

• Visita a Catedral de São Nicolau dos Marinheiros.
• Excursão ao palácio e jardins de Pavlovske.
• Excursão ao jardim e exteriores do Palácio
de Pushkin.
• Visita ao Metrô de Moscou com ticket.
• Visita ao Kremlin e catedrais com entradas.
• Visita a Galeria Treteakov com entradas
• Visita de la galería Treteakov con entrada.

Cat. Superior 4*

S. Petersburgo

Park Inn by Radisson Nevsky / Nashotel
/ Radisson Blu / Marriott / Vendensky
/ Sokos

Moscou

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre
/ Holiday Inn / Azimut

7 DIAS: SÃO PETERSBURGO / MOSCOU: 505 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 7 EXTRAS

REFEIÇÕES
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NOTAS IMPORTANTES:
• *A ordem das visitas poderá ser alterada no destino,
mantendo-se íntegro o programa.
• *Em função do horário definitivo do trem, uma das
refeições do dia (almoço ou jantar) poder ser tipo
piquenique.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour
Tour Rússia 1: 7 Dias:
São Petersburgo/Moscou
Iti NR402 - ItiNR418

166

São Petersburgo

Categoria
Categ. Superior

17 Mai / 30 Jun

Resto das Saídas

Supl Apto. Indiv.

7 Dias

8 Dias

7 Dias

8 Dias

7 Dias

8 Dias

975

1.040

925

995

675

740
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