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Moscou

(trem noturno)

São Petersburgo
Mar Bâltico

Lago 
Ladoga

PRAÇA VERMELHA - MOSCOU

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". Alojamento no 
hotel.  
Dias 3º e 4º Moscou/ 
São Petersburgo  
• Segunda-feira e Terça-feira • Café da manhã 
Buffet.  
Dias livres para desfrutar da cidade 
por conta própria ou contratar excur-
sões opcionais. No quarto dia à noite 
traslado para a estação ferroviária. 
Saída para São Petersburgo em 
trem noturno em cabine quadrupla 
de 2ª classe. Noite a bordo (possibili-
dade de contratar um trem de alta 
velocidade, com noite extra incluída). 
Dia 5º São Petersburgo  
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Pela manhã faremos uma extensa 
visita panorâmica de São Petersbur-
go, totalmente guiada em espanhol, 
declarada Patrimônio Mundial da 
Humanidade pela UNESCO, é conhe-
cida como a "Veneza do Norte" Na 
panorâmica passaremos pela Aveni-
da Nevsky, o Palácio Anichkov, o 

Palácio Belozersky, a Catedral de 
Nossa Senhora de Kazán, a célebre 
igreja de El Salvador sobre o Sangue 
Derramado, o Museu do Hermitage, 
a Fortaleza de Pedro e Paulo, na ilha 
Vassilievski, a Strelka, o palácio Men-
chikov e o his¬tórico edifício da Uni-
versidade, passaremos diante o Almi-
rantazgo. Veremos a estatua de 
Pedro “O Grande” diante do edifício 
do Senado e a Catedral de San Isaac. 
A Praça Teatrálnaya abriga os edifí-
cios do Conservatório e o famoso 
Teatro Mariinsky. Terminaremos dian-
te da bela catedral de São Nicolas dos 
Marinos, cercada por canais e a vista 
externa perto do encouraçado 
“Aurora”. Alojamento em hotel. 

Dias 6º e 7º São Petersburgo  
• Quinta-feira e Sexta-feira • Café da manhã 
Buffet.  
Dias livres para desfrutar da cidade 
por sua conta ou contratar excursões 
opcionais. Alojamento no hotel. 

Dia 8º São Petersburgo  
• Sábado • Café da manhã.  
Na hora indicada se realizará o trasla-
do ao aeroporto.

Dia 1º Moscou 
• Sábado 
Chegada a Moscou, traslado ao 
hotel e alojamento.  
Dia 2º Moscou  
• Domingo • Café da manhã. 
Visita panorâmica de Moscou, total-
mente guiada em espanhol. Passare-
mos por amplas avenidas, como a 
famosa Tverskaya, o famoso teatro 
Bolshoi, a Catedral de Cristo Salva-
dor, o imponente edifício da Lubian-
ka, sede da antiga KGB e as peque-
nas igrejas do antigo bairro "Kitai 
Gorod". Atravessaremos as avenidas 
que rodeiam o rio Moskova, com vis-
tas 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-

Estónia

HOTÉIS 4*/3*S 2 VISITAS e 7 CAFÉS DA MANHA

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

correspondente na Rússia. Têm datas de saídas fixas e não 
admitem mudanças de rota nem hotéis. 

- Para evitar inconvenientes de nossos clientes nos traslados e 
visitas, por ocasião do Fórum Econômico Internacional 2020, 
que se cele¬brará em São Petersburgo a saída de 30 de Maio 
ha sido cancelada, podendo-se solicitar sob petição desde 2 
pessoas com os suplementos correspondentes.  

- Os preços estão calculados com base em voos de linha regular 
(classe econômica) de Madri e Barcelona com as empresas Luf-
thansa e Aeroflot. Consultar suplementos desde outras cidades.  

- A distribuição das cabines quádruplas no trem é realizada pela 
Ferrovia Russa, razão pela qual, embora tente que todos os mem-
bros da cabine pertençam ao grupo, não pode ser garantido, 
podendo surgir situações em que a cabine seja compartilhada 
com pessoas alheias do programa e cabines em outros vagões.  

- Consulte Notas importantes sobre estações de trem na página 36. 

- Vistos: Deve ser realizado no próprio país dos Srs. Clientes, 
segundo acordos de cada pais. 

Capitais da Rússia 
“Básico” (                 )

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoríia) - Categoria 4*/3*S 
São Petersburgo: Ibis / Asteria / Azimut / Best Western 
Moscou: Ibis / Park Inn / Holiday Inn / Vega

Abr 18 e 25; Mai 2; Out 10, 17, 24 e 31................................................ 825 

Mai 9, 16 e 23; Jun 6, 13, 20 e 27; Jul 4, 11, 18 e 25....................... 949 

Ago 1, 8, 15, 22 e 29; Set 5, 12, 19 e 26; Out 3.................................. 895

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Suplemento quarto individual............................................................................... 465 

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

Trem noturno Moscou/São Petersburgo 
- por cabine para uso duplo................................................................................... 170 

Por trem diurno (Sapsan). ...................................................................................... 185 
(Inclui traslado hotel-estação-hotel e 1 noite extra em quarto duplo em Moscou) 

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

EXCLUSIVO 
POLITOURS

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

similares), em quartos standard com banheira e/ou 
ducha e 1 noite de trem. 

- Transporte terrestre de ônibus ou micro ônibus e 
trem noturno (8 h.), Compartimentos quádruplos de 
beliche, Moscou/São Petersburgo (café da manhã 
incluído a bordo). 

- 6 cafés da manhã no hotel + 1 café da manhã no 
trem noturno. 

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

- 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, gastos pessoais e 

qualquer serviço não especificamente indicado no iti-
nerário.

CANAIS DO NEVA E CATEDRAL DE SÃO ISAAC - SÃO PETERSBURGO

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

DATAS DE SAÍDA 2020 (SÁBADOS) quarto duplo

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 825 USD


