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■ Visita Panorâmica 
Percurso pelas grandes avenidas ladeadas 
por edifícios majestosos de diferentes esti-
los arquitetônicos. A impressionante Praça 
Vermelha, onde estão localizadas a Catedral 
de São Basílio, o Mausoléu de Lenin, as lojas 
Gum, a Universidade Lomonosov, etc. 

■ O Kremlin 
Recinto amuralhado origem da cidade, que 
foi expandido a partir do núcleo original. 
Aqui se encontra o Conselho de Ministros, o 
imenso Canhão Czar, (que nunca chegou a 
ser disparado), a monumental Campana Zari-
na, bem como as Catedrais da Assunção, da 
Anunciação e de São Miguel Arcanjo. 

■ Arsenal (Kremlin) 
Coleção de armamento, escudos, vestiário 
dos guardas czaristas, carruagens, presentes de embaixadores aos czares russos 
etc., do século XV ao final do século XIX. Está localizado no Kremlin (entradas diá-
rias limitadas, consultar disponibilidade). Catedral de São Basílio. A Catedral de São 
Basílio é o templo ortodoxo mais conhecido e mais famoso do mundo, em grande 
parte devido às suas cúpulas vistosas  e coloridas em forma de bulbo. A construção 
foi ordenada pelo czar Ivan, o Terrível, para comemorar a conquista do Kazan 
Kanato, e foi realizada entre 1555 e 1561. 

■ Catedral de São Basilio 
A Catedral de São Basílio é o templo 
ortodoxo mais conhecido e mais famoso 
do mundo em grande parte devido às 
suas vistosas cúpulas colorida e em 
forma de bulbo. A construção foi orde-
nada pelo czar Ivan, o Terrível, para 
comemorar a conquista do Kazan Kana-
to, e foi realizada entre 1555 e 1561. 

■ Museu Estatal de História 
Seu catálogo inclui milhões de objetos, de 
relíquias de tribos pré-históricas que ocu-
pavam o território da atual Rússia, até 
obras de valor incalculáveis adquiridas 
por membros da dinastia Romanov. O 
museu foi fundado em 1872, de acordo 
com os cânones do estilo neo-russo, entre 
1875 e 1881 e aberto oficialmente pelo 
czar Alexandre III. 

■ Museu Pushkin 
O Museu Estatal Puchkin de Belas Artes abriga a maior coleção de arte de Moscou. 
Fundado em 1910. A seção de Arte Antiga é particularmente famosa, com amos-
tras de arte egípcia (mais de 6.000 obras), assírias, babilônicas e proto-cristãs. Na 
famosa sala 7, são exibidos os lendários “Tesouros de Troia”. 

■ Museu Búnker de Stalin (Bunker 42) 
É o bunker mais conhecido da Rússia, o primeiro desclassificado e convertido em 
museu, descobriremos os segredos e mistérios do lugar ambientado com os efei-
tos das luzes e do som, experimentaremos a sensação dos oficiais e altos funcio-
nários do governo soviético, enquanto um guia especializado nos situa em plena 
Guerra fria. 

■ Museu Central das  
Forzas Armadas 
Considerado o melhor museu militar da 
Rússia. Ele contém numerosas peças de 
artilharia, aviões, tanques, helicópteros 
e resto de material bélico usado pelo 
exército soviético ao longo de seus con-
flitos armados. Destaca a quantidade 
de material capturado pelos nazistas na 
Segunda Guerra Mundial, milhares de 
suásticas, insígnias pessoais e a bandei-
ra de Adolf Hitler. O casaco e o boné 
militar de Stalin, assim como as relí-
quias do tenente Rubén Ruiz Ibarruri 
(filho da Pasionaria). 

■ Galeria Nacional  
Tretiakov 
Magnífica galeria de arte especializada 
em obras de artes plásticas, desde íco-
nes russos antigos até criações de artis-
tas e escultores modernos. Foi fundada 
como um museu pelo comerciante 
russo Pablo Tretiakov em 1892. 

■ Monastério Novodevichi 
Era originalmente uma fortaleza construída 
entre os s. XVI e XVIII, localizada nas mar-
gens do rio Moscova. Mais tarde, tornou-se 
o convento de freiras de clausura, destina-
das às donzelas aristocratas que decidiram 
adotar os hábitos; Realizaremos um tour 
pelo seu interior para contemplar seus 
muros e cúpulas. 

■ Museu-Panorama  
de Borodinó 
Aberto desde 1962, de forma cilíndrica, 
onde é reproduzida a batalha travada pelo 
exército napoleônico e pelas tropas russas nas proximidades da cidade de Borodino 
(120 km a oeste de Moscou) em 7 de setembro de 1812. Uma tela muito original é 
exposta ( 115 m de largura e 14 m de altura), obra do pintor Franz Rubó. Durante 
a visita, podem ser ouvidos sons de uma luta feroz, dando-lhe um efeito de realis-
mo imponente. 

■ Metro de Moscou 
Considerado um dos mais impor-
tantes do mundo. Visitaremos as 
estações que se destacam por 
suas luminárias, mosaicos, escul-
turas de bronze, obras de arte 
plásticas em mármore, metal e 
vidro. Cada estação tem sua pró-
pria decoração artística e arqui-
tetônica, que faz parte da arqui-
tetura mundial. Todo esse 
ambiente faz o visitante sentir-se 
diante de um autêntico museu 
de arte subterrâneo. 

 

■ Passeio pelo Rio Moscova 
Traslado de ônibus (somente ida) para o cais e passeio fluvial ao longo do rio, de 
onde poderemos ver vistas magníficas do Kremlin, as cúpulas douradas de suas 
catedrais e o rico patrimônio arquitetônico que permanentemente é restaurado. 

■ Moscou de Noite 
Por ocasião do 850º aniversário de Mos-
cou, foi realizada a iluminação dos monu-
mentos e locais mais pitorescos da cidade. 
Nesta visita, poderemos apreciar as estre-
las iluminadas do Kremlin e a Praça Ver-
melha, o monumento de Pedro, o Gran-
de, o Mosteiro de Novodevichi, o mirante 
junto a Universidade, as fontes multicolo-
ridas da Praça da Vitória e a movimenta-
da Rua Arbat. 

■ Teatro Bolshoi 
Famoso teatro conhecido mundialmen-
te por suas performances artísticas, com 
destaque para o balé. (Inclui traslado, o 
preço varia de acordo com o espetáculo 
e sua localização). 

■ Sergiev Posad 

Localizado a cerca de 70 km ao nordeste da capital russa, na rota imperial do Anel 
de Ouro, Sergiev é um dos centros mais importantes da religião ortodoxa. Com o 
passar do tempo, o mosteiro se tornou um dos centros espirituais mais espetacula-
res e importantes do país. Nele poderemos apreciar elementos característicos da 
arquitetura militar dos séculos XV ao XVIII, período em que teve seu máximo des-
envolvimento. Ativo ainda hoje como um mosteiro fortificado da Trindade de São 
Sergio, também é um Seminário, Instituto Teológico, local de peregrinação e sede 
e residência do Grande Patriarca de Todas as Rússias, e por isso é conhecido como 
o "Vaticano Russo".

Visitas e Excursões em/desde Moscou
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■ Visita Panorâmica 
Visita totalmente guiada em espanhol, onde passaremos pela Avenida Nevsky, 
Palácio Anichkov, Palácio Belozersky, Catedral de Nossa Senhora de Kazan, Eli-
seev, a famosa igreja de El Salvador do sangue derramado, Museu do Hermi-
tage, Fortaleza Pedro e Paulo, na ilha Vassilievsky, a Strelka, o Palácio Men-
chikov, o histórico edifício da Universidade e passaremos diante do Almiran-
tado. Veremos a estátua de Pedro "O Grande" ante o edifício do Senado e a 
Catedral de São Isaac. A Praça Teatrálnaya abriga os edifícios do Conservató-
rio e o famoso Teatro Mariinsky. Terminaremos diante da bela catedral de São 
Nicolas dos Marinheiros, cercada por canais e a vista externa perto do encou-
raçado “Aurora”. 

■ Museu do Hermitage 
Localizado no que foi o Palácio de 
Inverno dos Czares, é atualmente 
uma das três primeiras galerias de 
arte do mundo, ao lado do Louvre 
em Paris e do Prado em Madri. Dá-
nos uma ideia da sua extensão, 
sabendo que possui milhões de 
obras distribuídas nas suas 60 salas e 
5 edifícios. Abriga importantíssimas 
coleções de pintura de todas as 
escolas conhecidas ao longo dos 
séculos, além de esculturas e anti-
guidades.  

■ Catedral de Santo Isaac 
Uma das maiores catedrais do mundo. 
A superfície interior é cerca de 4.000 
m2. Poderemos contemplar mais de 
150 pinturas com cenas bíblicas que 
adornam as abóbodas, paredes e colu-
nas da catedral. Seus 62 mosaicos, prin-
cipalmente de mármore, foram trazi-
dos de diferentes partes do mundo e 
esculpidos pelos artistas de maior pres-
tígio. O trabalho teve uma duração 
total de 40 anos (1818-1858).  

■ Igreja de  
São Salvador do 
Sangue Derramado 
Ordenada a construção por 
Pedro I, o Grande, para a 
Guerra do Norte. A constru-
ção da igreja foi realizada 
entre 1883 e 1907, no 
mesmo local em que ataca-
ram o czar Alexandre II. 
Para sua construção, a Cate-
dral de São Basílio de Mos-
cou se tornou modelo. Des-
taca-se a beleza exterior de 
suas cúpulas multicoloridas 
e os impressionantes mosai-
cos de seu interior. 

■ Passeio pelos 
Rios e Canais  
Durante esse passeio, vocês 
poderão admirar as preciosas construções desta cidade, construídos nas mar-
gens de inúmeros rios e canais. O fluxo do rio Neva é impressionante, e os palá-
cios, monumentos, edifícios modernos e outras obras arquitetônicas que ficam 
nas suas margens merecem esse belo passeio. 

■ Palácio Yusupov 
Palácio imponente de um dos grandes 
duques russos. Famoso por ser o local onde 
foi assassinado Rasputin, homem de con-
fiança e pregador da última czarina russa.  

■ Petrodvorets (Peterghoff) 
Residência de verão de Pedro I, o Grande 
(localizada a cerca de 30 km de São 
Petersburgo). Muitas vezes chamado de 
"O Versalhes Russo", este complexo 
arquitetônico oferece um belo panorama 
de seus jardins localizados na costa do 
próprio Mar Báltico. São especialmente 
conhecidas suas fontes primorosas, cons-
truídas especialmente seguindo as técni-
cas mais modernas do século XVIII.  

■ Palácio Pavlovsk 
Palácio localizado aproximadamente 
a 32 km de São Petersburgo, sua 
construção foi realizada entre 1782 e 
1786. Era a residência dos czares. 
Vamos admirar seus belos jardins ao 
redor do palácio. Em seu interior se 
guardam utensílios, pinturas e salas 
ricamente decoradas, do período 
barroco do s. XVII.  

■ Palácio de Catarina /  
Sala de âmbar (Pushkin) 
(sem garantias) 
Localizado a 29 km ao sul de São Peters-
burgo, este lugar se tornou no século XVII 
a residência oficial dos czares. Em 1717, 
Catarina I ordenou a construção do palácio 
(um dos melhores exemplos do barroco 
russo). Em sua incomparável sucessão de 
salas, a Sala Âmbar se destaca escondida 
dos visitantes por quase um século, foi 
totalmente restaurada em 2003, por oca-
sião do Tricentenário de São Petersburgo 
(ingressos diários limitados, consultar dis-
ponibilidade).  

■ Teatro Mariinski 
Sede do famoso Ballet Mariinski (chamado 
Ballet Kírov durante a época soviética). Foi 
palco de importantes diretores, músicas e baila-
rinos, como Vátslav Nizhinski. Nesse cenário, 
artistas de ópera e balé de destaque se apre-
sentaram, incluindo os cantores Fiodor Chalia-
pin e Leonid Sóbinov, as bailarinas Anna Pávlo-
va, Tamara Karsávina, Mathilde Kschessinska, 
Olga Spesívtseva, Galina Ulánova, Natalia 
Dudínskaya, Rudolf Nuréyev, Mijaíl Barýshnikov 
e muitos outros.  

■ Fortaleza de São Pedro e São Pablo 
Nos seus porões, os dissidentes do Império Czarista estavam confinados e destina-
vam-se a proteger a cidade das incursões marítimas. Na Catedral de seu interior, 
podemos encontrar a tumba do fundador da cidade, o czar Pedro, o Grande, bem 
como as dos czares da dinastia Romanov e de suas famílias, incluindo Nicolau II e 
sua esposa e filhos, mortos durante a revolução em 1918. Diariamente um tiro 
marca as 12h00min do meio dia.

Visitas e Excursões em/desde São Petersburgo
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