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

similares) (1 em Moscou, 1 em Vladimir, 1 em Nizhny 
Novgorod, 1 em Kazan e 1 em Ekaterimburgo), em 
quartos standard com banheira e/ou ducha e 2 noites 
de trem (Nizhny Novgorod/Kazan e Kazan/Ekaterim-
burgo).  

- Regime de pensão completa (geralmente em restau-
rantes fora do hotel). 

- Transporte terrestre em trens categoria 2ª classe nas 
cidades de Moscou/Vladimir/Niznhy Novgorod/Kazan/ 
Ekaterimburgo. 

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

- 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, gastos pessoais e 

qualquer serviço não especificamente indicado no iti-
nerário e no preço inclui.

GANINA YAMA - EKATERIMBURGO

A Outra Rússia: 
“De Kazan aos Urais” 

(                                             )

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Categoria 4* 
Moscou: Borodino 4* 
Vladimir: Park Voznesenskaya Sloboda 4* 
Nizhny Novgorod: Nikitin 4* 
Kazan: Relita 4* 
Ekaterimburgo: Voznesensky 4*

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Consulte "Notas muito importante” sobre viagens à Rússia e 

ex-repúblicas da URSS. 
- Estes circuitos são organizados exclusivamente pelo nosso 

correspondente na Rússia. Eles têm datas de saída fixas e não 
admitem mudanças de rota ou hotéis. 

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

- A classificação por estrelas dos hotéis russos, nem sempre 
corresponde a padrões de qualidade que esperamos, ou com 
os preços que o mercado os valoriza. Por isso Politours relacio-
na os hotéis russos publicados com base na sua qualidade, 
vantagens reais e atuais que nem sempre coincidem com suas 
estrelas oficiais. 

- A distribuição dos assentos no trem é realizada pela Ferrovia 
Russa, portanto, embora se pretenda que todos os membros 
do mesmo grupo viajem juntos, não pode ser garantido e 
podem surgir situações em que os assentos designados são 
separados ou até mesmo em outros vagões. 

- Vistos: Por favor, verifique com sua embaixada. 

Importante: 
- O acesso a estações de trem na Rússia às vezes é difícil tanto 
para o transporte como para os clientes. Às vezes, os traslados 
são caóticos obrigando o cliente a transportar sua própria baga-
gem com dificuldade, devido a sua infraestrutura que não pode 
ser comparada com os padrões europeus.

Dia 1º Moscou  
• Sábado • Jantar.  

Chegada a Moscou e traslado ao 
hotel. Alojamento.  

Dia 2º Moscou/Vladimir  
• Domingo • Pensão Completa.  

De manhã, faremos um passeio a pé 
pelo centro histórico, incluindo a 
Praça Vermelha, declarada Patrimô-
nio Mundial pela UNESCO, onde 
estão localizados o Mausoléu de 
Lenin, o Museu de História e a entra-
da do Kremlin. Na continuação visi-
taremos 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 
prédios 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 ladrilho vermelho, com um com-
primento total de 2.235 metros. Visi-
taremos o interior do recinto para 
admirar a “Sino Czarino”, a maior 
do mundo, fundada em 1733, e o 
“Canhão Czar”, um dos maiores já 
construídos, fundido 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. Depois do 
almoço na cidade, nos dirigiremos à 
estação para pegar o trem com desti-
no a Vladimir. Chegada, traslado ao 
hotel, jantar e alojamento.  

Dia 3º Vladimir/Niznhy Novgorod  
• Segunda-feira • Pensão Completa.  

Pela manhã, visitaremos a cidade de 

Vladimir, uma das mais antigas da 
Rússia, por mais de dois séculos (de 
1157 a meados do século XIII), Vladi-
mir foi a capital da Rússia antiga. 
Entre suas principais atrações, a cida-
de possui três locais denominados 
Patrimônio Mundial pela UNESCO: 
Golden Gate (Portões Dourados), o 
símbolo não oficial de Vladimir, e as 
Catedrais de Assunção e São Demé-
trio, que podemos descobrir durante 
a visita à cidade. Continuaremos com 
a visita à Catedral da Dormição, que 
foi a maior e mais importante da Rús-
sia durante os tempos medievais, 
vivendo a resistência ao ataque mon-
gol. Mais tarde visitaremos o Gol-
den Gate, o único portão defensivo 
preservado que sobreviveu aos ata-
ques mongóis, uma obra-prima da 
arquitetura militar russa do século XII. 
No interior, também apreciaremos 
seu museu e exposição sobre a histó-
ria militar de Vladimir. À tarde, nos 
dirigiremos à estação para pegar o 
trem para Niznhy Novgorod. Chega-
da, traslado ao hotel, jantar e aloja-
mento.  

Dia 4º Niznhy Novgorod/Kazan  
• Terça-feira • Pensão Completa.  

Durante este dia, faremos a visita 
panorâmica de Nizhny Novgorod. 
Localizado na confluência dos rios 
Oka e Volga, Nizhny Novgorod (origi-
nalmente chamado Gorki) ocupa o 
terceiro lugar no ranking das maiores 
cidades da Rússia. Durante a visita, 
teremos a oportunidade de contem-
plar o Kremlin mais bem preservado, 
construído durante o século XVI. Ao 
lado dele, uma grande escada que 
sobe ao monumento em homena-
gem a Valeri Chkálov, herói piloto da 
União Soviética. Do alto, poderemos 
contemplar uma das melhores vistas 
que este país nos oferece: a grande-

za do Volga. A visita continuará ao 
longo da rua de pedestres Bolshaya 
Pokrovskaya, o centro cultural e de 
lazer da cidade, semelhante à famo-
sa Rua Arbat, em Moscou. À tarde, 
nos dirigiremos à estação para pegar 
o trem para Kazan (noite a bordo).  

Dia 5º Kazan  
• Quarta-feira • Pensão Completa.  

Chegada a Kazan. Pela manhã, visi-
taremos a cidade de Kazan, capital 
do Tatarstán. Era uma vez a capital 
do poderoso Kanato Tatar antes de 
ser anexada ao Império Russo após 
sua derrota contra Ivan, o Terrível, em 
1552. Quase 500 anos depois, a 
cidade continua sendo uma mistura 
da herança tártara e russa, além de 
bilíngue com letreiros em ambos os 
idiomas, russo e tártaro. Mais tarde 
visitaremos o Kremlin de Kazan 
(Patrimônio Nacional da UNESCO). 
Construído por Ivan, o Terrível, em 
1552, data do período muçulmano 
da Horda Dourada e o de Kazan. 
Continuaremos com a visita da Mes-
quita Qol Sharif (fundada em 1552), 
a principal mesquita do Tatarstán e 
um dos maiores templos muçulma-
nos da Europa, localizados no territó-
rio do Kremlin de Kazan. O complexo  
arquitetônico mais belo de Kazan foi 
erguido em lugar da antiga mesquita 
destruída durante o assalto de Kazan 
pelas tropas de Ivan, o Terrível, em 
1552. A composição da mesquita é 
simétrica. Existem dois pavilhões, que 
o ligam a um prédio próximo da anti-
ga escola de cadetes nas laterais da 
mesquita. Sua capacidade é de cerca 
de mil e quinhentas pessoas. A área 
em frente à mesquita pode acomo-
dar até 10.000 pessoas. Visitaremos 
o Museu Chak-Chak. Este lugar 
recria a vida da próspera casa tártara 
do final do século XIX e início do 

HOTÉIS 
4*

Incluindo  
PENSÃO COMPLETA 
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EXCLUSIVO POLITOURS
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DATAS DE SAÍDA 2020 (SÁBADOS) 
Maio: 23 - Junho: 20 - Julho: 11 e 25 - Agosto: 8 e 22 
Setembro: 12 e 19

CATEDRAL DA DORMIÇÃO - VLADIMIR

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 2.145 USD



RÚSSIA 41POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

século XX. O museu inclui uma loja 
onde podemos provar e comprar 
chak-chak, veado e até alguns pratos 
recriados com base em receitas anti-
gas do século XIX. Alojamento em 
Kazan.  

Dia 6º Kazan/Ekaterimburgo  
• Quinta-feira • Pensão Completa.  

Passeio a pé pela famosa Bauman 
Street, a rua de pedestre mais antiga 
e o coração principal de Kazan desde 
o século XV. Rodeada por belos 
monumentos, além de templos e 
mesquitas, atrai todos os turistas da 
cidade. Apesar da variedade cultural, 
a principal religião em Kazan é o Islã. 
Durante o passeio, visitaremos as 
mais magníficas mesquitas da cida-
de. À tarde, nos dirigiremos à esta-
ção para pegar o trem para Ekaterim-
burgo (noite a bordo). 

Dia 7º Ekaterimburgo 
• Sexta-feira • Pensão Completa. 

Chegada a Ekaterimburgo e visita à 
cidade com destaque para as igrejas 
dos séculos XVIII e XIX, a Catedral do 
Sangue, o Jardim Histórico e seu 
Museu, o Memorial e o "Jardim das 
Pedras Preciosas", com uma abun-
dante coleção de minerais dos Urais , 
apreciaremos a evolução da arquite-
tura russa, do estilo clássico do sécu-

lo XVII ao estilo soviético e moderno. 

Visitaremos Ganina Yama, uma área 

de mineração para a qual a família 

Romanov foi transferida e posterior-

mente assassinada. O czar Nicolau II, 

a czarina Alexandra e seus cinco fil-

hos foram espancados e mortos a 

tiros pelas tropas bolcheviques na 

noite de 16 a 17 de julho de 1918. 

Hoje é um local de culto e memória 

dos czares, com 7 capelas dedicadas 

a cada um dos membros e várias relí-

quias, que falam sobre esses eventos 

acontecidos durante a Revolução. 

Chegaremos ao fim do nosso desti-

no, para visitar a fronteira entre a 

Europa e a Ásia. Durante nossa 

excursão, visitaremos um dos obe-

liscos que simbolizam a fronteira 

entre os dois continentes. É um local 

popular, não apenas entre os turistas, 

mas também entre os locais. Aloja-

mento. 

 Dia 8º Ekaterimburgo  

• Sábado • Café da manhã.  

Traslado ao aeroporto.

RUA BOLSHAYA PROKOVSKAYA - NIZHNY NOVGOROD

MESQUITA QOL SHARIF - KAZAN

DATAS DE SAÍDA 2020 de 6 a 10 de 11 a 19 mais de 
(SÁBADOS) pessoas pessoas 20 pessoas

MaIo 23; Junho 20; 
Setembro 12 e 19

2.640 2.370 2.145
 

Julho 11 e 25; Agosto 8 e 22 2.740 2.470 2.245

Preços por pessoa (base quarto duplo, em USD)

Suplementos 
Suplemento quarto individual ............................................................................... 520 
Por opcão voos domésticos para os trajetos: 
Nizhny Novogorod/Kazan/Ekaterimburgo (em usd, neto) desde........................ 460 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33
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