Moscou

Rússia 2: Moscou e São Petersburgo
ou vice versa

A partir de 1.215€
+

Inclui trem de alta velocidade

8 Dias

Visitando:Moscou / São Petersburgo

Saídas 2020
A MOSCOU OU SÃO PETERSBURGO: QUARTAS-FEIRAS
2020
Abril

01,08, 15, 22, 29

Julho

01, 08, 15, 22, 29 Outubro

Maio

06, 13, 20, 27

Agosto

05, 12, 19, 26

Junho

03, 10, 17, 24

Setembro

02, 09, 16, 23, 30

Dia 1º (Qua): Moscou
Chegada à Moscou e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Qui): Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou,
chegaremos a Plaza Vermelha , declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, chamada assim pela cor dos ladrilhos dos edifícios
que as cercam: o Museu de História, as muralhas
de Kremlin e a Catedral de São Basílio. Estão
próximos ao celebre Teatro Bolshoi, a Catedral de São Salvador, o imponente edifício da
Lubianka, sede da antiga KGB, e as pequenas
igrejas do velho bairro “Kitai Gorod”. Recorreremos as avenidas que cercam o rio Moskova,
com vistas do Parlamento, a Duma ou “Casa
Blanca”, o estádio olímpico, a “colina de los gorriones”. Contemplaremos os exteriores do celebre convento de Novodévitchi e seu lago, que
inspiraram a Tchaikovske no “Lago dos Cisnes”
continuaremos até a rua Arbat, lugar de encontro
dos moscovitas, Visita do Convento de Novodévitchi, declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, e um dos mais belos da Rússia.
Pequena degustação de vodka. Almoço. Tarde
livre. (Visita ao Metrô de Moscou e jantar incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 3º (Sex): Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin.(Visita incluída no Pacote Plus P+). Construído no século XII, sua forma atual foi concluída
no século XV, é um magnífico reflexo das diferentes etapas da arte russa. Visitaremos o interior
para admirar o “Sino Zarina”, 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. (Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus
P+). Tarde livre ou visita opcional da catedral do
Cristo Redentor e um pequeno passeio guiado
no bairro “Outubro Vermelho” e pelo bairro de
Zamoskvorechee. (Visita incluída no Pacote Plus

07, 14, 21, 28

P+). Continuação a Galeria de Treteakov. (Visita
incluída no Pacote Plus P+). Incomparável pinacoteca, chamada assim em honra a seu fundador,
o celebre negociante Pavel Treteakov. O museu
abriga mais de 130.000 obras criadas por artistas
russos. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Sáb): Moscou / São Petersburgo
Café da manhã. Excursão opcional à Serguiev
Posad e visita do Monastério. (Excursão incluída
no Pacote Plus P+). Situado a uns 70km ao nordeste da capital Russa, na rota imperial do Anel
de Ouro, Serguiev Posad é um dos centros mais
importantes da região ortodoxa. Com o passar
do tempo, o monastério se converteu em um
dos mais espetaculares e importantes centros
espirituais do país. (Almoço incluído no Pacote
PlusP+). Visita opcional ao Mercado de Izmailovo
é celebre por seu imenso tamanho e a visita do
Monumento dos Conquistadores do Espaço e da
avenida do Cosmonautas e breve passeio guiado
no Centro Panrusso de Exposições “VDNKH”,
para admirar as características da arquitetura soviética. (Visitas incluídas no Pacote Plus P+). Pela
tarde traslado a estação ferroviária para tomar o
trem rápido à São Petersburgo (Classe Turista) *
com chegada à São Petersburgo 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
caso de impossibilidade de reservar o trem de alta
velocidade, o transporte entre São Petersburgo e
Moscou será realizado em avião de linha regular.
Dia 5º (Dom): São Petersburgo
Café da manhã. Visita panorâmica para tomar
contato com a cidade, seu centro histórico e seus
principais monumentos. São Petersburgo, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é
chamada também de “Veneza do Norte” devido
aos inúmeros canais, ilhas e pontes. Poderemos
apreciar a Perspectiva Neveske, com seus prestigiosos edifícios: Palácio Anichkov, Palácio Belozerske, Catedral de Nossa Senhora de Kazán,

Eliseev. Atravessaremos a Fontanka, rio que cruza
o centro urbano de São Petersburgo, assim como
o rio Moika e o canal Griboeedov. Sobre este último encontra-se a celebre igreja de São Salvador
sobre o Sangue Derramado, de inconfundível arte
russa, colorida e doura em forma de bulbo. O
antigo Palácio de Inverno, imponente residência
dos Czares, transformado no Museu de Hermitage. Veremos a estátua de Pedro o Grande em
frente ao edifício do Senado e a Catedral de São
Isaac. Continuaremos com a visita da Catedral de
São Nicolau dos Marinheiros. Breve passeio pelo
bairro de Dostoievski e visitaremos a igreja de São
Vladimir e o Mercado Kuznechne. Visita exterior
do navio de guerra “Aurora”, onde podemos admirar a vista espetacular de seu majestoso navio
de batalha e seus canhões históricos desde as
margens do rio Neva. Continuaremos com a visita
da Fortaleza de Pedro e Paulo. Situada em uma
pequena ilha frente ao Palácio de Inverno. Visita
exterior da cabine de Pedro o Grande, modesta
casa de madeira, construída em 1703 e primeiro
edifício de São Petersburgo. Almoço e tarde livre.
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Dia 6º (Seg): São Petersburgo
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao
Museu de Hermitage. Situado no antigo Palácio
de Inverno, o maior museu da Rússia, continuamos com um pequeno passeio pelo bairro
do Palácio. (Visitas incluídas no Pacote Plus P+).
(Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 7º (Ter): São Petersburgo
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional à catedral da Trinidad com assistência parcial a missa
Ortodoxa russa cantada. Excursão a Pavlovsk
e visita do Palácio com sua grande coleção de
porcelanas e pinturas do interior e a harmonia
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+).
Tarde livre. (Almoço e jantar incluídos no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 8º (Qua): São Petersburgo
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
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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, habitações duplas 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 em trem rápido (classe turista) de Moscou
à São Petersburgo. Em algumas saídas este trajeto
poderá ser realizado de avião.
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia falando
espanhol.
• Seguro de assistência Mapaplus.
Pacote Plus
8 DIAS: MOSCOU /SÃO PETERSBURGO: 560 €
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 14 EXTRAS REFEIÇÕES

REFEIÇÕES

• 2 almoços em Moscou
• 2 jantares em Moscou
• 2 almoços em São Petersburgo
• 4 jantares em São Petersburgo (1 jantar frio
tipo piquenique)

EXTRAS

• Visita ao Metrô de Moscou
• Visita ao Kremlin
• Visita a Catedral do Cristo Redentor
• Breve passeio pelo bairro Outubro Vermelho
• Breve passeio pelo bairro de Zamoskvorechee
• Visita a Galeria Treteakov
• Excursão a Sergiev Posad
• Vista ao centro de Exposições VDNKH
• Visita ao Mercado Izmailovo
• Visita ao Museu de Hermitage
• Breve passeio pelo bairro do Palácio
• Visita a catedral de Trinidad e asistencia parcial a missa ortodoxa cantada
• Excursão ao Palácio de Pavlovsk e Parque
• Excursão ao Parque de Catalina em Pushkin
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Superior 4*

Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel
/ Borodino
Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky
São Petersburgo
/ Radisson
Moscou

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categoria

13 Mai / 01 Jul

Resto das Saídas

Sup. Apto. Indiv

Tour 8 Dias:
Moscou / S. Petersburgo ou
S. Petersburgo/ Moscou Iti NR403

Categ. Superior 4*

1.325

1.215

775

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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