
A Imponência 
da Aviação 
Soviética

1º DIA – LISBOA / 
MOSCOVO

Comparência no 
aeroporto Humberto 

Delgado cerca de 
120 minutos antes da 

partida. Assistência pelo 
representante Tryvel e 

formalidades de embarque 
no voo TAP Air Portugal com 

partida prevista às 23h00 para 
Moscovo. Noite e refeições a 

bordo.

2º DIA – MOSCOVO
Chegada ao Aeroporto 

Internacional Domodedovo em 
Moscovo pelas 06h20. Formalidades 

de entrada na Federação Russa, 
assistência e continuação de viagem 

até à Base Aérea de Monino. Visita do 
Museu das Forças Armadas, distinguido 

como um dos maiores museus de aviação 
do mundo. Um total de 173 aeronaves 

estão aqui em exposição, onde se destacam 
o Antonov An-22, Tupolev Tu-144, Sukhoi 
Su-25, Mi-26, entre muitos outros. Regresso 
a Moscovo e check-in no hotel Park Inn by 
Radisson Sadu. Jantar e noite livres.

3º DIA – MOSCOVO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a 
determinar, oportunidade para assistir ao 
Ensaio Geral do Dia da Vitória num local 
privilegiado, junto à Praça Vermelha. Durante 
esta ocasião, a coluna aérea preparar-se-á 
para o derradeiro dia de celebração, onde 
em poucos minutos quase uma centena 
de aeronaves cruzarão os céus da cidade. 
Conta-se normalmente com a presença 
de vários aparelhos únicos, tais como o 
Mi-26 (maior helicóptero de transporte 
militar do mundo), Ilyushin Il-78, Tupolev 
Tu-160, Sukhoi Su-35, Su-30SM da patrulha 
acrobática Russian Knights e o Mikoyan MiG-
31. A tarde será dedicada à visita do centro 
da emblemática capital Russa. Moscovo é 
uma cidade de contrastes, onde o Kremlin 
e seu poder político espartano, coexiste 
com formas de vida abastadas e ostensivas. 
Ao longo desta visita pedonal, passaremos 
por locais enigmáticos como a catedral de 
São Basílio, a rua Arbat e o teatro Bolshoi. 
Regresso ao hotel. Jantar e noite livres.

4º DIA – MOSCOVO
Pequeno-almoço no hotel. Transporte e 
visita do Bunker-42. Um prédio neoclássico 
indescritível é a porta de entrada para o 
centro de comunicações secreto da era 
da Guerra Fria. Com cerca de 65 metros 
de profundidade, o complexo do bunker 
compreende um total de 7.000 m2 e para 
além de apresentar uma central de comando 
a longa distância, possuía capacidade para 
albergar 600 pessoas na eventualidade de 
um ataque nuclear. Almoço em restaurante 
local. Durante a tarde, visita do Museu 
Cosmonauta onde hoje apresenta uma 
exposição sobre como a ciência espacial 
soviética evoluiu ao longo dos tempos. De 
seguida, transporte e visita do Museu da 
Marinha, onde encontraremos o famoso 
Ecranoplano, o único do tipo atualmente em 
exposição. Visitaremos ainda o submarino 
B-396, o orgulho da frota da Guerra Fria 
da União Soviética. Saída para jantar no 
Restaurante Aviator, incluindo a experiência 
única de realizar um voo em simulador no 
enigmático caça russo Sukhoi Su-27, com 
briefing por parte de instrutor. Regresso ao 
hotel e alojamento.

5º DIA – MOSCOVO / KUBINKA / MOSCOVO
Pequeno-almoço no hotel. Saída cedo do 
hotel e transporte para a Base Aérea de 
Kubinka para assistir à partida e chegada 
de algumas das aeronaves presentes na 
73ª celebração do Dia da Vitória. Regresso 
a Moscovo, almoço em restaurante local 
e tarde livre para actividades de carácter 
pessoal. Jantar livre. Transporte para a 
enigmática Universidade de Moscovo para 
assistir ao fogo de artificio que encerra 
assim a celebração deste dia especial na 
Rússia. Regresso ao hotel e alojamento.

6º DIA – MOSCOVO / LISBOA
Pequeno-almoço e check-out do hotel. Em 
hora a definir, transporte para o Aeroporto 
Internacional Domodedovo. Formalidades 
de check-in e regresso a Lisboa no voo 
TAP Air Portugal com partida às 07h20. 
Chegada ao aeroporto Humberto Delgado 
pelas 11h00.
Fim da viagem.
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do especialista TRYART em aviação, 
André Garcez, durante toda a viagem;
• Acompanhamento por parte de um responsável Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Moscovo / Lisboa, em voos da TAP Air Portugal, 
com direito ao transporte de 23 Kg de bagagem (1 mala);
• Estadia de 4 noites em hotel Park Inn by Radisson Sadu 
4*;
• Todas as refeições mencionadas no programa, num 
total de 5 refeições (4 pequenos-almoços + 4 almoços 
+ 1 jantar);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário 
com guias locais em português ou espanhol;
• Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à data de 
elaboração do programa;
• Visto e carta convite obrigatórios para entrada na 
Rússia;
• Bolsa de viagem contendo material informativo sobre a 
viagem e os locais a visitar;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro multiviagens VIP.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições (para além das mencionadas 
como incluídas);
• Gratificações (bagageiros, guia e restaurantes);
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

1.550€

150 €

A antiga União Soviética sempre foi enigmática 
e imponente, até porque ali “o segredo era a 
alma do negócio”. Ao longo dos anos, foram 
produzidas aeronaves que deixaram o mundo 
estupefacto, mas não menos os entusiastas 
da aviação… foi este apelo e fascínio que 
levou o André Garcez em “peregrinação 
fotográfica” à nova Rússia, que com 
Putin se tornou ainda mais nacionalista, 
orgulhosa e exibicionista. Dê asas à sua 
imaginação e venha conhecer a épica 
epopeia da aviação Soviética, e as 
tantas histórias que André Garcez 
tem para contar… sob um brinde 
de vodka. Ah e claro, traga a sua 
máquina fotográfica consigo!

MOSCOVO
COM ANDRÉ GARCEZ


