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Cód. 08106B

Dia 1º Moscou 
• Sábado • Jantar. 
Chegada a Moscou e traslado ao 
hotel. Alojamento  

Dia 2º Moscou 
• Domingo • Pensão Completa. 
De manhã, realizaremos a visita 
panorâmica de Moscou, totalmente 
guiada em espanhol. Passaremos por 
amplas avenidas, como a famosa 
Tverskaya, o famoso teatro Bolshoi, a 
Catedral de Cristo Salvador, o impo-
nente edifício da Lubianka, sede da 
antiga KGB e as pequenas igrejas do 
antigo bairro "Kitai Gorod". Atraves-
saremos as avenidas que fazem fron-
teira com o rio Moskova, com vistas 
do Parlamento ("a Duma") e do 
governo (a "Casa Branca"); o Estádio 
Olímpico, a “Colina dos Pardais”, 
coroada pelo famoso arranha-céu da 
Universidade Lomonosov e parare-
mos no Parque da Vitória. Também 
faremos uma parada externa no 
Mosteiro de Novodevichi, declarado 
Patrimônio Mundial pela UNESCO e 
seu lago que inspirou Tchaikovsky no 
"Lago dos Cisnes”. Em seguida, visi-
taremos o interior da Catedral de 
Cristo Salvador, a catedral ortodoxa 
mais alta do mundo, bela reconstru-
ção da antiga Catedral destruída por 
Stalin em 1931 para construir o seu 
"Palácio dos Sovietes". À tarde, visi-
taremos a Galeria Tretyakov. Essa 
incomparável galeria de arte recebeu 
o nome de seu fundador, o famoso 
empresário Pavel Tretiakov (1832-
1898), um grande patrono russo do 
século XIX, cujo sonho sempre foi a 
criação de um museu acessível a 
qualquer visitante, com uma grande 
coleção de objetos que nos permitem 
entender e admirar a história da arte 
russa, sagrada e secular. Este museu 
abriga mais de 130.000 obras criadas 
por artistas russos, além de sua mag-
nífica coleção de ícones. Destacando-
se a famosa obra-prima do grande 
Andrei Rublev, "a Trindade". Aloja-

mento em hotel. 

Dia 3º Moscou 
• Segunda-feira • Pensão Completa. 
De manhã, passeio a pé pelo centro 
histórico, incluindo a Praça Vermel-
ha, foi declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, onde 
estão localizados o Mausoléu de 
Lenin, o Museu de História e a entra-
da do Kremlin. Visita externa à 
Catedral de São Basílio, em frente as 
muralhas do Kremlin, um verdadeiro 
"cartão de visita" da cidade. Com 
suas cúpulas multicoloridas em forma 
de bulbo de renome mundial. Foi 
construído entre 1555 e 1561 por 
ordem de Ivan, o terrível para come-
morar a captura de Kazan. A lenda 
diz que "Ivan, o terrível", admirava 
tanto a obra, que ordenou cegar o 
arquiteto para que nunca mais 
pudesse fazer outra igual. Depois 
visitaremos o Kremlin com uma de 
suas catedrais. Foi declarado Patri-
mônio Mundial pela UNESCO. Cons-
truído entre os séculos XV e XVII, 
atualmente abriga todos os principais 
órgãos do governo político e religio-
so: o Palácio Presidencial, diferentes 
edifícios administrativos e militares, 
como o Senado e o Arsenal, além de 
inúmeras igrejas e catedrais. Suas 
muralhas, dominando o rio Moskova 
e a Praça Vermelha, são compostas 
de tijolo vermelho, com um compri-
mento total de 2.235 metros. Visita-
remos o interior do recinto para 
admirar o “Sino Czarino”, o maior 
do mundo, fundado em 1733, e o 
“Canhão Czar”, um dos maiores já 
construídos, fundado em 1586 por 
Andrei Chejov. Seu objetivo era 
defender a entrada pelo Portão de 
São Salvador, mas até agora nunca 
foi usado. Terminaremos visitando a 
famosa “Praça das Catedrais”, 
emoldurada por São Miguel, a 
Ascensão e a Anunciação. À tarde, 
visita do metrô de Moscou. Inaugu-
rado em 15 de maio de 1935 pelo 

poder soviético como um símbolo do 
avanço tecnológico e industrial do 
sistema político, o metrô de Moscou 
era o "Palácio do Povo". Ainda hoje 
é o principal meio de transporte da 
cidade e um dos principais do 
mundo, com 200 km de linhas e 145 
estações. Alojamento no hotel. 

Dia 4º Moscou/São Petersburgo 
• Terça-feira • Pensão Completa (*). 

No horário previsto, traslado para a 
estação para partir no novo trem de 
alta velocidade "Sapsan" com desti-
no a São Petersburgo. Chegada 
Traslado ao hotel e acomodação.  
*(Dependendo dos horários de trem 
definitivos "Sapsan", ainda não 
determinados no final da edição 
desta brochura pela Russian Railway 
Company, uma das refeições perten-
centes há esse dia poderá ser feita na 
forma de "Piquenique" a bordo do 
trem). 

Dia 5º São Petersburgo 
• Quarta-feira • Pensão Completa. 

De manhã, realizaremos um extenso 
passeio panorâmico por São Peters-
burgo. A visita totalmente guiada em 
espanhol, declarada Patrimônio 
Mundial da Humanidade pela UNES-
CO, é chamada de "Veneza do 
Norte". Na panorâmica, passaremos 
pela Avenida Nevsky, Palácio Anich-
kov, Palácio Belozersky, Catedral de 
Nossa Senhora de Kazan, Eliseev, 
famosa igreja de São Salvador do 
Sangue Derramado, Museu do Her-
mitage, Fortaleza de Pedro e Paulo, 
Na Ilha Vassilievski, Strelka, o Palácio 
Menchikov e o histórico prédio da 
Universidade, passaremos diante do 
Almirantado. Veremos a estátua de 
Pedro "O Grande" ante o edifício do 
Senado e da Catedral de Santo Isaac. 
A Praça Teatrálnaya abriga os edifí-
cios do Conservatório e o famoso 
Teatro Mariinsky. Terminaremos dian-
te da bela catedral de São Nicolás dos 
Marinos, cercada por canais e a vista 

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de hospedagem nos hotéis previstos (ou 

similares), em quartos standard com banheiro e/ou 
chuveiro. 

- Pensão completa (geralmente em restaurantes fora 
do hotel, no dia da rota São Petersburgo / Moscou 
no novo trem de alta velocidade “Sapsan”, uma das 
refeições será na forma de "Piquenique"). 

- Transporte terrestre de ônibus nas cidades e o trem 
de alta velocidade “Sapsan” para o trajeto Moscou/ 
São Petersburgo (dados do passaporte necessários 
para a emissão com mais de 35 dias). 

- As visitas indicadas no itinerário com guias oficiais 
em espanhol e ingressos. 

- Assistência e traslado aeroporto-hotel-aeroporto e 
hotel-estação-hotel. 

- Representação permanente da Politours na Rússia. 
- Seguro Inclusão e documentação de viagem.  
Este Programa NÃO Inclui: 
- Taxas, vistos, gorjetas, maleiros, despesas pessoais e 

qualquer serviço não indicado especificamente no iti-
nerário.

PRAÇA DO PALÁCIO - SÃO PETERSBURGO

Capitais da Rússia 
“Tudo Incluído” (                 )EXCLUSIVO 

POLITOURS

Notas e condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Estes circuitos são organizados exclusivamente pelo nosso 

correspondente na Rússia. Eles têm datas de partida fixas e 
não aceitam alterações de rota ou de hotéis. 

- Devido à celebração do "Dia da Vitória (WWII)", o Krem-
lin ficará fechado por vários dias durante a primeira 
quinzena de maio. Por favor, consulte. 

- Para evitar transtornos de nossos clientes nos traslados e visi-
tas, por ocasião do Fórum Econômico Internacional 2020, que 
será realizado em São Petersburgo, a saída de 30 de maio foi 
cancelada e pode ser solicitada a pedido para 2 pessoas com 
os suplementos correspondentes. 

- A distribuição de assentos no trem é realizada pela ferrovia 
russa; portanto, embora se pretenda que todos os membros 
do mesmo grupo viajem junto, isso não pode ser garantido e 
podem surgir situações em que os assentos designados são 
separados ou Mesmo em outro vagão. 

- A classificação por estrelas dos hotéis russos nem sempre 
corresponde aos padrões de qualidade que esperamos, nem 
aos preços que o mercado os valoriza. É por isso a Politours 
cataloga hotéis russos publicados de acordo com sua qualida-
de, vantagens reais e atuais, que nem sempre coincidem com 
suas estrelas oficiais. 

- Vistos: deve ser realizado no país dos Srs. Clientes, exceto as 
nacionalidades que não precisam dele para entrar na Rússia. 

Importante: 
- O acesso às estações de trem na Rússia às vezes é difícil tanto 

para a coleta quanto para o transporte de clientes. Às vezes, 
os traslados são caóticos forçando o cliente a transportar sua 
própria bagagem com dificuldade, porque a infraestrutura não 
pode ser comparada aos padrões europeus. 

- Visats: Rogamos consultar com sua embaixada.
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de Alta Velocidade

SAPSAN – CA∏CAH

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Categoria 5*/4*S 
Moscou: Marriott Tverskaya / Radisson Blu Belorusskaya 
São Petersburgo: Sokos Palace Bridge / Radisson / Marriott

HOTÉIS 5*/4*S PENSÃO COMPLETA e 13 VISITAS

PUSHKIN 
(Sala de Âmbar) 

sem garantias

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 2.105 USD
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externa perto do encouraçado 
“Aurora”. À tarde, visitaremos a 
Fortaleza de Pedro e Paulo, que pre-
tendia proteger a cidade de incursõ-
es marítimas. Na Catedral em  seu 
interior, podemos encontrar a tumba 
do fundador da cidade, o czar Pedro, 
o Grande, bem como as dos czares 
da dinastia Romanov e suas famílias, 
incluindo Nicolau II e sua esposa e fil-
hos, mortos durante a revolução em 
1918. Alojamento no hotel. 

Dia 6º São Petersburgo 
• Quinta-feira • Pensão Completa. 

De manhã, visita do Museu Hermi-
tage, localizado no antigo Palácio de 
Inverno, residência dos Czars. O Her-
mitage é o maior museu da Rússia, 
devido à sua fama internacional, 
especialmente pelas coleções de pin-
turas das escolas italiana, flamenga, 
francesa e espanhola. Em particular, 
obras de Leonardo da Vinci, Rafael e 
Rembrandt; Gauguin, Matisse e Van 
Gogh, Picasso, etc. Seus interiores 
suntuosos são a estrutura ideal para 
uma coleção tão grande de obras-
primas. Todos os dias, um tiro de can-
hão marca as 12 horas. Visita à Cate-
dral de Santo Isaac, uma das maio-
res da Europa, projetada e construída 
por arquitetos de prestígio, entre os 
quais se destacam o espanhol Agus-
tín de Betancourt e o francês Augus-
te de Montferrand. A cúpula é cober-
ta com 100 kg de ouro. Visita da 
Catedral de El Salvador sobre o san-

gue derramado. Erigido em 1882 às 
margens do canal Griboiedov, por 
ordem de Alexandre III, em memória 
de seu pai, Alexandre II, morto em 
um ataque no mesmo local. Este fato 
deu nome à igreja. No interior, o 
fragmento de paralelepípedos onde 
o czar caiu mortalmente ferido é pre-
servado. É um dos símbolos da cida-
de de São Petersburgo. Alojamento 
em hotel. 

Dia 7º São Petersburgo 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 

Pela manhã, excursão a Peterghoff 
para visitar o Palácio Petrodvorets, 
residência de verão de Pedro I, o 
Grande (localizado a cerca de 30 km 
de São Petersburgo). Muitas vezes 
chamado de "Versalhes Russos", 
este complexo arquitetônico oferece 
uma bela vista panorâmica de seus 
jardins, localizados na costa do pró-
prio Mar Báltico. Suas fontes capri-
chosas, construídas especialmente 
seguindo as técnicas mais modernas 
do século 18, são especialmente con-
hecidas. Tarde livre para curtir a cida-
de, fazer as últimas compras ou con-
tratar visitas opcionais como excur-
são a Pushkin (não garantida). Aloja-
mento no hotel. 

Dia 8º São Petersburgo 
• Sábado • Café da manhã Buffet.  

Na hora indicada se realizará o trasla-
do ao aeroporto.

PALÁCIO DE PETRODVOREST - PETERGHOFF

OPÇÃO SAÍDAS SEXTA-FEIRA 
Consulte a opção de realizar programa similar com saída as Sextas-feiras.

DATAS DE SAÍDA 2020 (SÁBADOS) base quarto duplo

Abr 18 e 25; Mai 2; Out 10, 17, 24 e 31............................................. 2.105 

Mai 9, 16 e 23; Jun 6, 13, 20 e 27; Jul 4, 11, 18 e 25.................... 2.390 

Ago 1, 8, 15, 22 e 29; Set 5, 12, 19 e 26; Out 3............................... 2.310

Preços por pessoa (em USD) 
Saídas GARANTIDAS desde 2 pessoas

Suplementos 
Excursão opcional Pushkin (Sala de Àmbar) ......................................................... 139 

Suplemento quarto individual............................................................................... 725 

Por voo Madri/Moscou e São Petersburgo/Madri  
(sem taxas, aproximado) desde..................................................................... Consultar 
Taxas de aeroporto (neto e aproximado) desde.......................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

 Anel de Ouro 
5D/4n desde 985 USD

Em quarto duplo.................................................................................................... 985 
Suplemento quarto individual .............................................................................. 349

Preços por pessoa (em USD, mínimo 6 pessoas)

Suplementos 
Por trem Sapsan para o trajeto São Petersburgo/Moscou ......................................................... 185

Dia 8º São Petersburgo/Vladimir/Suzdal 
• Sábado • Almoço + jantar pic-nic. 
Manhã livre em São Petersburgo. Almoço 
em restaurante local. Na hora indicada tras-
lado à estação para tomar o trem de alta 
velocidade “Sapsan” (trem não incluído) 
com destino a Vladimir. Em seguida, ire-
mos para Suzdal declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Chegada ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 9º Suzdal/Vladimir/Kostroma 
• Domingo • Pensão completa. 
Visita do Museu de Arquitetura de madei-
ra ao ar livre, o Monastério de Cristo Sal-
vador, o Monastério-Fortaleza de São 
Eutimio, a Catedral da Transfiguração e o 
Museu de Arte Aplicada. Realizaremos a 
visita do Kremlin, aonde se destacam a 
Catedral da Natividade da Virgem  com o 
seu belíssimo Campanário e a Galeria dos 
Arqueiros. Continuação até Vladimir, cida-
de que teve sua época de esplendor com a 
construção da maioria de seus principais 
monumentos: As Portas de Ouro, a Cate-
dral de São Dimitri e a imponente Catedral 
da Assunção. Depois nos dirigiremos a Kos-
troma. Chegada, traslado ao hotel e aloja-
mento. 
Dia 10º Kostroma/Yaroslavl 
• Segunda-feira • Pensão completa. 
Pela manhã realizaremos um passeio a pé 
pelo centro incluindo o Palácio do Gover-

nador e a Torre de Bombeiros. Visitare-
mos o celebre Monastério Ipatiev, no qual 
se destaca a catedral da Trindade, e o 
Museu de Arquitetura de Madeira. Tempo 
livre. Continuação até Yaroslavl, onde per-
correremos o centro urbano com numero-
sos edifícios de época e o Monastério do 
Salvador.  Alojamento. 

Dia 11º Yaroslavl/Rostov//Sergiev 
Posad/ Moscou 
• Terça-feira • Pensão completa. 

Pela manhã nos dirigiremos a Rostov. À 
chegada visitaremos seu Kremlin. Na Praça 
das Catedrais, a imponente Catedral da 
Assunção com sua torre de sino. Depois 
continuaremos até Sergiev Posad para visi-
tar seu Monastério, um dos centros mais 
importantes da religião ortodoxa e declara-
do Patrimônio da Humanidade pela UNES-
CO. Entre suas numerosas igrejas e cate-
drais destacam as quatro cúpulas azuis da 
Catedral da Assunção, ou a mais importan-
te delas, a Catedral da Dormição. Conti-
nuação até Moscou. Chegada no hotel e 
alojamento. 

Dia 12º Moscou 
• Quarta-feira • Café da manhã. 

Na hora indicada traslado ao aeroporto de 
Moscou.

HOTÉIS 4* /BOUTIQUE 3 PENSÃO COMPLETA + 1 1/2 PENSÃO 
6 CIDADES • 9 VISITAS
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