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De São
Petersburgo
a Moscovo

1º DIA – LISBOA / MUNIQUE
/ S.PETERSBURGO
Comparência nos Aeroportos
de Lisboa e Porto 120 minutos
antes da partida. Formalidades
de embarque assistidas pelo
representante da TRYVEL. 06h15
– Partida no voo da Lufthansa com
destino a Munique.
10h10 – Chegada, trânsito imediato
e pelas 11h50 continuação da viagem
no voo com destino a S. Petersburgo.
15h30 – Chegada a S. Petersburg.
Receção por parte do guia local e
transfer para o Hotel St. Petersburg
Courtyard Vasilievsky 4**** ou similar.
Check in e distribuição de quartos. Jantar e
alojamento no Hotel.
2º DIA –S.PETERSBURGO
Pequeno almoço. Dia dedicado à visita de
S. Petersburgo. Cidade fundada por Pedro o
Grande em 1703, é considerada uma das mais
belas e ricas do mundo. Da panorâmica geral
da cidade, destacamos: o Bairro de Pushkin, o
Almirantado (ex-libris da cidade), a Catedral de
Nª Srª de Kazan (interior), visita da Fortaleza de
Pedro e Paulo incluindo a Catedral (interior), onde se
encontram sepultados os Czares da família Romanov,
a Casita da Barca (exterior) o Mosteiro de Alexander
Nevsky Lavra (exterior) assim como da Catedral Smoelny
(exterior). Visita ainda do interior da Igreja do Sangue
Derramado. Almoço no restaurante ‘Marius’. De tarde,
visita ao Museu Hermitage (interior), um dos maiores
museus de arte do mundo. A sua vasta coleção, possui
itens de praticamente todas as épocas, estilos e culturas
da história russa, europeia, oriental e do norte da África.
As obras estão distribuídas em dez prédios, situados
ao longo do rio Neva, dos quais sete constituem por si
mesmos monumentos artísticos e históricos de grande
importância. Neste conjunto, o papel principal cabe ao
Palácio de Inverno, que foi a residência oficial dos Czares
quase ininterruptamente desde sua construção até a
queda da monarquia russa. Após a visita,regresso ao
hotel.Jantar e alojamento no Hotel.

RÚSSIA

3º DIA –S.PETERSBURGO
Pequeno almoço. De manhã saída para visita a Pushkin,
com destaque para o Palácio de Catarina a Grande (
interior), projetado no séc. XVIII por sua filha a Czarina
Isabel. Trata-se de um majestoso exemplo do barroco
russo. Atravessando os admiráveis salões, destaca-se
o Salão de Âmbar. Seguidamente, passeio por entre
a magia geométrica dos jardins com as suas fontes
e jogos de água. Almoço no restaurante ‘Podvorie’ ou
similar. De tarde, visita do Palácio Yusupov que foi a
principal residência dos Yussupovs, em São Petersburgo.
O edifício foi o local do assassinato de Grigori Rasputin
cometido por váriosmembros da corte, incluindo Félix
Yussupov, no início da manhã de 17 de dezembro de 1916.
Passeio de barco no Rio Neva, onde terão oportunidade
de desfrutar de uma vista da cidade não só com os seus
palácios imperiais, mas também os apartamentos do
séc. XIX, outrora habitados por comerciantes.Jantar com
espetáculo de folclore no Palácio Nikolaevsky. Regresso
ao hotel e alojamento.
4º DIA – S.PETERSBURGO / MOSCOVO
Pequeno almoço no Hotel e check out. Manhã dedicada
à visita do Grande Palácio Peterhof assim como visita
dos seus magníficos jardins, já que se situa no centro de

um parque com jardins franceses e ingleses. Almoço no
restaurante ‘Bolshaya Oranzhereya’ situado no recinto
do Palácio. Após o almoço,transporte para a estação de
comboios e partida com destino a Moscovo: Comboio
St Petersburgo (classe económica) – Moscovo : Partida
17h10 Chegada 21h00 Chegada a Moscovo e transporte
para o Hotel Radisson Slavianskaya 4**** ou similar.
Jantar e alojamento no hotel.
5º DIA – MOSCOVO
Pequeno almoço e saída do hotel para visita de dia inteiro
da cidade de Moscovo. Fundada em 1147, a maior cidade da
Europa é também a capital da Rússia. Visita panorâmica
de Moscovo, passando pelos principais pontos da cidade:
Tverskaya Boulevard; as praças Vermelha e Manege
incluindo na primeira, a visita exterior da Basilica de S.
Basilio também conhecida como a Catedral do Manto da
Virgem, e algum tempo livre para visita aos armazéns
GUM e Catedral Nossa Senhora Kazan. Visita interior
da Catedral Ortodoxa de Cristo o Salvador a partir da
qualse obtém uma bela vista da cidade de uma das
suas cúpulas. Paragem no mirador de Vorobyovy Gori,
o ponto mais alto da cidade, onde poderá desfrutar de
uma bela vista de Moscovo; a Universidade pública de
Lomonosov (um dos famosos arranha-céus construídos
por Estaline), o Estádio Luzhniki, entre outros… Almoço
no restaurante “Bulochnaya”. De tarde, visita à Galeria
Tretyakov (interior) que guarda a maior e mais valiosa
coleção de arte russa, considerado o mais importante
museu russo, com destaque para os quadros de Vrubel
“O Demónio Sentado” e a “Trindade” de Rublev. Ao final
da tarde, espetáculo de Bailado Folclórico “Kostroma”.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
6º DIA – MOSCOVO
Pequeno almoço. Em hora a combinar, continuação
da visita da cidade de Moscovo, incluindo a visita
interior do Mausoléu de Lenin. Continuação para visita
do imponente conjunto arquitetónico intra-muros do
Kremlin, testemunho dos mais marcantes e famosos
acontecimentos da história Russa,sede dos poderes
político e espiritual, com as suas maravilhosas Catedrais
Ortodoxas; visitas interiores da Catedral da Anunciação
e dos Doze Apóstolos e na Catedral de São Miguel de
Arcanjo e visita exterior da Catedral da Assunção. A
Praça Vermelha, construída no séc. XV por Ivan III,
cenário privilegiado das grandes paradas militares de
todos os tempos. Visita interior do Museu da Armada.
Almoço no restaurante ‘Taras Bulba”. Durante a tarde,
visita ao Monte Poklonnaya e seu memorial e visita do
Museu da SegundaGuerra Mundial. Continuação para o
Convento Novodevichiy (visita interior), fundado em 1524
por S. Basilio para comemorar a captura de Smolensk aos
Lituanos. Deslocação até à zona pedonal na Rua Arbat
onde será disponibilizado algum tempo livre. Regresso
ao hotel e em hora a determinar saída para um cruzeiro
no rio Moscova com jantar a bordo do Yate Radisson.
Regresso ao hotel e alojamento.
7º DIA – MOSCOVO 7 FRANKFURT / LISBOA
Pequeno almoço. Manhã dedicada à visita do Metro de
Moscovo, cujas estações e acessos parecem palácios
em miniatura, com esculturas e luxuosos mosaicos.
Almoço em restaurante. De tarde,transfer ao aeroporto.
Assistência nas formalidades de embarque:
18h00 – Partida em voo da Lufthansa com destino a
Frankfurt.
20h25 – Chegada a Frankfurt emudança de avião.
21h10 – Partida com destino a Lisboa em voo da
Lufthansa.
23h10 – Chegada a Lisboa ao Aeroporto Humberto
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PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

1.890€

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

295€

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante Tryvel;
• Bolsa ou similar Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa / Munique / S. Petersburgo / + Moscovo
/ Frankfurt / Lisboa na Lufthansa , em classe económica e com
direito ao transporte de 1 mala l peso máx. 23 kg de bagagem;
• Passagem de comboio diurno em 2ª classe no percurso S.
Petersburgo / Moscovo;
• Visto de Entrada na Rússia ( no valor de 70€ por pessoa – valor
sujeito a retificação );
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em autopullman
com ar condicionado e assistência por guia em português ou
espanhol;
• Alojamento e pequenos almoços durante 6 noites nos Hotéis de
4 estrelas mencionados ou similares;
• Bagageiros incluídos;
• Todas as refeiçõesmencionadas no itinerário l 6 jantares e 6
almoços num total de 12 refeições;
• Todas as visitas mencionadas no programa com guias locais em
português ou castelhano;
• Entradas : St. Petersburgo (Catedral de Nª. Srª de Kazan, Fortaleza
de Pedro e Paulo, Igreja do Sangue Derramado, Hermitage,
Palácio de Catarina a Grande, Palácio Yusupov, Grande Palácio
de Peterhof) + Moscovo (Catedral de Cristo o Salvador, Galeria
Tetrayakov, 3 catedrais do Kremlin, Museu da Armada, Museu da
2ª Guerra Mundial, Convento Novodevichiy, Metro Moscovo);
• Passeio de barco no Rio Neva;
• Cruzeiro no rio Moscova com jantar a bordo;
• Jantar com folclore no Palácio Nikolaevsky em St. Petersburgo;
• Bailado Folclórico Kostroma em Moscovo;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível e taxas portuárias
no montante de 230,15 € – à data de 09.01.2018 – atualizar e
reconfirmar na altura da emissão da documentação;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Seguro de viagem;
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente
mencionados no presente itinerário e extras de carácter pessoal
(ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.)

