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Ucrânia: 
História e Presente

CATEDRAL DE SANTA SOFIA - KIEV

OPERA DE ODESA
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Este Programa Inclui: 
- Voos domésticos Lviv / Kiev e Kiev / Odessa. 
- 6 noites de hospedagem nos hotéis previstos (ou 

similares), em quartos standard com banheira e / ou 
ducha. 

- Transporte terrestre de ônibus ou micro ônibus. 
- 7 cafés da manhã no hotel e 4 almoços (conforme 

indicado no itinerário). 
- As visitas indicadas no itinerário. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto em todas as 

cidades. 
- Representação permanente da Politours na Ucrânia. 
- Seguro de viagem. 

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. 

- Este circuito é organizado pelo nosso correspondente na Ucrânia. 
- O itinerário publicado é indicativo, a ordem e a distribuição 

das visitas a serem feitas no destino estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio. 

HOTÉIS 
4*

Incluindo VOOS DOMÉSTICOS + 
7 CAFÉS DA MANHÃ +  

4 ALMOÇOS e 6 VISITAS

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Lviv: Reikartz Medievale Lviv 4* - Kiev: Ukraina 4* 
Odesa: Milano 4*

Dia 1º Lviv  
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar.  
Chegada em Lviv, capital cultural da 
Ucrânia, e traslado ao hotel. Manhã 
livre para descansar. Após o almoço, 
faremos a visita panorâmica a pé 
pela parte medieval da cidade 
declarada Patrimônio da Humanida-
de em 1998, atravessando suas ruas 
estreitas e os principais lugares de 
interesse turístico de Lviv. Entre eles a 
prefeitura do século XIX e a Praça do 
Mercado, a Praça Rynok com seus 
edifícios repletos de detalhes arquite-
tônicos, a Avenida Svobody com o 
monumento a Taras Sevchenko e o 
majestoso Teatro Ópera e Balé, consi-

derado pelos habitantes locais um 
dos símbolos da cidade. Continuare-
mos com o monumento ao rei Dani-
lo, a Igreja de São Andrés, a capela 
da família Boim e a Catedral Latina, 
entre outros. Alojamento.  
Dia 2º Lviv  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço.  
De manhã, visita do cemitério 
Lychaivsky, inaugurado em 1787, 
em cumprimento de uma lei austría-
ca para retirar os enterros do centro 
da cidade, tornando-se um dos mel-
hores da Europa. Aqui descansavam 
as gerações dos lvovianos, o intelec-
to, a burguesia e a nobreza. À tarde, 
assistiremos a uma ópera ou balé 

na Opera House, de Lviv (sujeito a 
disponibilidade). Localizada na aveni-
da central da cidade, foi comparado 
às óperas de cidades como Paris e 
Viena. Para os habitantes locais, é 
considerado um dos símbolos da 
cidade. Opcionalmente, podemos 
contratar a visita de meio dia a Zolo-
chiv, Olesko e Pidhirtsi, três dos cas-
telos das grandes famílias da cidade. 
Alojamento no hotel.  
Dia 3º Lviv/Kiev  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Café da manhã no hotel e no horário 
indicado traslado ao aeroporto de 
Lviv para embarcar em voo para Kiev. 
Chegada em Kiev, traslado ao hotel 

DATAS DE SAÍDA 2020 (DOMINGOS) 
Maio: 3, 10, 17, 24 e 31 - Junho: 7, 14, 21 e 28 
Julho: 5, 12, 19 e 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23 e 30 
Setembro: 6, 13, 20 e 27

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.360 USD

(Incluidos Voos domésticos Lviv/Kiev e Kiev/Odesa)
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e tempo para descansar. À tarde, 
faremos a visita panorâmica da 
parte antiga de Kiev. Visita total-
mente guiada em espanhol, onde 
poderemos admirar a Catedral Vladi-
mir, os Portões Dourados, o Teatro de 
Ópera e Balé, a Universidade Nacio-
nal e a Catedral de Santa Sophia, 
incluídas no patrimônio mundial da 
UNESCO, a Catedral de São Miguel 
com suas cúpulas douradas, a princi-
pal avenida da cidade, além dos bai-
rros mais antigos de Kiev.  
Dia 4º Kiev  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço.  
De manhã, visitaremos o Mosteiro 
de Kiev-Pechersk Lavra com sua 
magnífica cúpula dourada, o objeto 
turístico mais famoso de Kiev, incluí-
do no Registro do Patrimônio Mun-
dial da UNESCO. Visitaremos as 
cavernas onde viviam os monges. 
Este mosteiro contém numerosas 
igrejas, torres, uma prensa de impres-
são, quilômetros de labirintos de 
túneis subterrâneos contendo nume-
rosas igrejas e alguns dos museus de 
grandes riquezas. Tarde livre e aloja-
mento no hotel.  
Dia 5º Kiev  
• Quinta-feira • Café da manhã.  
Dia livre á disposição dos clientes 
para fazer compras, visitar a cidade 
por conta própria ou fazer a visita 
opcional de forma antecipada da 
cidade de Chernobyl. 

Dia 6º Kiev/Odessa  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço.  
De manhã, nos dirigiremos ao aero-
porto de Kiev para pegar o voo 
doméstico da Cia Ukraine Internatio-
nal Airlines para Odessa. Chegada e 
traslado ao hotel. Depois de fazer o 
check-in, dedicaremos parte da 
manhã à visita da cidade de Odessa, 
conhecida como a pérola do Mar 
Negro. Começaremos com um dos 
símbolos da cidade, a famosa Rua 
Derybasivska. Também contemplare-
mos os edifícios mais antigos de 
Odessa, que preservam o estilo arqui-
tetônico do século 19, suas numero-
sas lojas, o famoso Prymorsky Boule-
vard, cafés e restaurantes que dão 
charme a esta rua. Poderemos conti-
nuar pelo Porto, pela Prefeitura, pelo 
Palácio do Conde Vorontsov, pelo 
edifício da famosa Ópera de Odessa 
e pela visita ao Museu de Literatura. 
Almoço, continuação da visita e tarde 
livre. 

Dia 7º Odessa  
• Sábado • Café da manhã 
Dia livre em Odesa para desfrutar da 
cidade ou realizar excursões opcio-
nais. Alojamento.  

Dia 8º Odessa/Kiev  
• Domingo • Café da manhã  
Traslado ao aeroporto.

LVIV: 
Cidade Medieval 

UNESCO. Enclave 
católico (ex-Polônia) 
em país ortodoxo.

De 4 a 6 pessoas .............................................................................. 1.550 

De 7 a 10 pessoas ........................................................................... 1.395 

Mais de 10 pessoas ......................................................................... 1.360

Preços por pessoa (em USD; base quarto duplo) 
Saídas DOMINGOS de Maio a Setembro  

sujeitas a disponibilidade

Suplementos 
Excursão opcional (por pessoa): 4/6 pess. 7/10 pess. +10 pess. 
Chernobyl 360 245 156 
Castelos de Zolochiv, Olesko e Pidhirtsi 120 100   70 
Por quarto individual.............................................................................................. 295 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

PRAÇA DA INDEPENDÉNCIA - KIEV
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