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1º DIA - LISBOA / MOSCOVO
06h40 – Encontro dos participantes no Terminal 1 do 
Aeroporto de Lisboa.
08h40 – Partida em voo direto Aeroflot (SU 2607) para 
Moscovo.
15h55 – Chegada a Moscovo.
Transporte privativo para o Hotel Novotel Moscow Centre 
4****. Jantar e alojamento.

2º DIA - MOSCOVO
Dia de visita à capital da Rússia: Praça Vermelha, Catedral 
de São Basílio, Mausoléu Lenine (Património Universal 
da UNESCO) e as famosas estações de Metro. Almoço 
num restaurante da cidade. De tarde visita ao Museu 
Panorama Borodino dedicado à Guerra contra Napoleão. 
Finalizamos na movimentada Avenida Arbat. Jantar e 
alojamento.

3º DIA - MOSCOVO
Visita ao Kremlin com as catedrais da Anunciação, do 
Arcanjo Miguel e Assunção (Património Universal da 
UNESCO). Segue-se o Museu da Armaria incluindo o 
Fundo dos Diamantes. Almoço. De tarde visita à Galeria 

Tretiakov, a principal mostra de pintura russa desde a 
Idade Média até ao século XX. Tempo livre para compras. 
Jantar e alojamento

4º DIA - MOSCOVO / SERGIEV POSAD / ALEXANDROV / 
MOSCOVO
Partida para Sergiev Posad (Património Universal da 
UNESCO), a 70km da capital Russa. Visita a esta cidade. 
Sergiyev Posad cresceu no século XV em torno de um dos 
maiores mosteiros russos, a Lavra da Trindade criada por 
São Sérgio de Radonej. Além da sua grandiosidade é um 
exemplo excepcional da matriz dos mosteiros medievais 
que acrescentavam uma função militar à religiosa. Almoço 
em restaurante local. Continuação para visitar Alexandrov. 
Fundada em meados do século XIV e era conhecida como 
Alexandrovskaya Sloboda. Foi a capital da Rússia durante 
três meses (de dezembro de 1564 a fevereiro de 1565) 
sob o Czar Ivan, o Terrível. Regresso a Moscovo. Jantar e 
alojamento.

5º DIA - MOSCOVO / KAZAN
Em hora a indicar, transfer para o aeroporto. Partida em voo 
de carreira regular para Kazan. Chegada e visita à cidade 
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Civilização milenar, a Rússia desenvolveu-se durante séculos a partir do mar Báltico e do rio 
Dniepr em direção ao Volga e aos Urais. Eslavos e nórdicos fundiram-se lentamente depois 

de Rurique, um chefe rus, ter sido eleito rei em Novgorod, em 862. A partir de então a Rússia 
cresceu, integrou-se na cristandade depois da conversão de São Vladimiro, em 989, enfrentou 

a invasão mongol e desenvolveu uma cultura brilhante ao mesmo tempo que avançava para lá 
dos Urais a partir do século XVI e que se tornava num estado cada vez mais influente no contexto 

europeu. A Rússia ocupa uma vasta área na Europa, além das terras frias da Sibéria. Para descobrir 
a alma russa não basta visitar as duas cidades mais emblemáticas e mais recentes capitais. É preciso 

percorrer outras regiões, ao longo dos rios que sempre foram os eixos construtivos do país e da sua 
civilização. Viajaremos, por isso, primeiro de Moscovo até Astrakhan e numa segunda viagem de São 

Petersburgo até Kiev.  

Nesta viagem, começaremos por Moscovo a fim de conhecer os museus que nos explicam, por um lado, a 
História e a resistência aos invasores, e, por outro, a alma da sua civilização através da arte. Visitaremos 

também os monumentos mais emblemáticos onde cada pedra, cada ícone ou cada estátua nos acrescenta 
mais um pormenor. Nas imediações da capital visitaremos Sergiev Posad e Alexandrov, onde se encontram 

alguns dos mosteiros mais emblemáticos da Rússia. Depois visitaremos Kazan e Astrakhan, duas cidades no 
curso do Volga que foram conquistadas por Ivan IV, o Terrível, em 1552 e 1556. Além das cidades, com os seus 

kremlin (castelos) visitaremos também as capitais das confederações muçulmanas que foram derrotadas por 
Ivan IV, o primeiro czar. A maior parte dos monumentos e cidades visitados nesta viagem estão classificados 

como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, num reconhecimento da sua perene importância 
extraordinária.

João Paulo Oliveira e Costa



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista 
João Paulo Oliveira e Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Moscovo / Lisboa, em voos 
regulares Aeroflot com direito a 1 peça de bagagem 
até 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 141,78€ (a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão da documentação);
• 11 noites de alojamento em hoteis de 4**** 
mencionados ou similares;
• Refeições de acordo com o presente programa 
(pensão-completa) (água, café americano ou chá 
incluído);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com 
guias locais em portugues ou espanhol;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento por representante da Tryvel;
• Visto;
• Gratificações;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

4560€

740€

com almoço incluído. Visita 
ao Kremlin (Património 

Universal da UNESCO). 
O Kremlin de Kazan inclui 

muitos edifícios antigos, como 
seja a Catedral da Anunciação 

(1554-62), a única igreja russa 
do século XVI a ter seis pilares e 

cinco absides. Como muitos dos 
edifícios de Kazan deste período, é 

construído em arenito local em vez 
de tijolo. Os renomados arquitetos de 

Pskov, Postnik Yakovlev e Ivan Shirjay 
(chamados Barma) foram convidados 

pelo Czar para reconstruir o Kremlin 
de Kazan em pedra. No interior do 

Kremlin visitaremos também a mesquita 
Qolsharif, recentememte construída que 

é a maior da Rússia e a maior na Europa 
fora de Instambul. Jantar típico com folclore. 

Alojamento no Grand Hotel Kazan 4****.

6º DIA - KAZAN
Saída para visita à Ilha Sveyazhsk, incluindo a 

cidadela, a Catedral da Assunção e o Mosteiro 
Raifa (Património Universal da UNESCO). Na 

cidadela existiam diversos edifícios religiosos, que 
foram ocupados durante o regime soviético. Alguns 

foram destruídos, e Raifa foi o primeiro mosteiro da 
Diocese de Kazan e Mari a ser devolvido à Igreja da 

Rússia. O mosteiro é o maior da Diocese de Kazan e do 
Tartaristão. Almoço em restaurante local. Visita à Catedral 

de São Pedro e São Paulo. Este templo foi consagrado em 
homenagem ao czar Pedro I em 1722. Jantar e alojamento.

7º DIA - KAZAN / VELIKIY BOLGAR / KAZAN 
Visita de dia inteiro à cidade Velikiy Bolgar (Património 

Universal da UNESCO).. Os Tártaros referiam-se a uma capital 
medieval da Bulgária do Volga como Shahri Bolghar, que 

significa, “a cidade de Bolgar”. A cidade é parte da sua herança 
cultural, já que a Bulgária do Volga é tida, por muitos Tártaros, 

como o estado predecessor do Canato de Cazã, e que hoje em dia 
corresponderia ao Tataristão. Hoje, a capital do Tataristão é Kazan, 

mas muitos Tártaros consideram Bolgar como a sua capital antiga 
e religiosa. Almoço em restaurante local. Regresso a Kazan. Jantar e 

alojamento.

8º DIA - KAZAN / LAGOS KABAN / KAZAN
Partida para os Lagos Kaban, local de zona de confluência dos rios Kama 

e Volga. As sepulturas dos búlgaros medievais do Volga, que remontam 
ao século XII, foram fundadas nas margens de Argi Qaban. Uma lenda 

afirma que, nos dias que antecederam a queda do Canato de Kazan, os khan 
deitaram todos os seus objetos de valor nos lagos. Outra lenda sobre a origem 

toponímica dos lagos alega que, na invasão mongol da Bulgária do Volga, o 
Príncipe Qabanbak fugiu da cidade de Bolgar para as margens dos lagos e 

construiu um castelo. Almoço. Regresso a Kazan. Jantar 
e alojamento.

9º DIA - KAZAN / MOSCOVO / ASTRAKHAN
Em hora a indicar, transfer para o aeroporto. Partida em 
voo de carreira regular para Astrakhan, via Moscovo. 
Almoço tipo piquenique. Chegada e check in no Hotel 
Astrakhanskaya 4 ****. Jantar típico com folclore. 
Alojamento.

10º DIA - ASTRAKHAN
Visita ao Museu-Casa Tetyushinov. A Mansão do 
Comerciante G. Tetushinov, que se localiza num edifício 
de madeira esculpida na rua Raslkolnikov. É o único 
exemplo da arquitetura de madeira do século XIX, ainda 
preservada na região do Baixo Volga. Cada visitante deste 
Centro pode descobrir a história de Astrakhan deste 
século e saber muitas coisas interessantes sobre a vida 
do comerciante. Segue-se a visita à cidade incluindo o 
Kremlin. Durante séculos, o Kremlin de Astrakhan era uma 
fortaleza inacessível na fronteira sudeste da Rússia. Em 
1552, o czar Ivan IV conquistou o Canato de Kazan. Quatro 
anos depois, as tropas russas tomaram Astrakan. Quando 
a região do Médio e Baixo Volga se uniram, a Rússia dos 
czares estendeu-se definitivamente até ao Mar Cáspio. 
O Kremlin tem um pequeno museu e inclui também a 
Catedral de Nossa Senhora da Ascensão. Almoço em 
restaurante local. De tarde visita ao Museu Regional. Uma 
coleção de joias de ouro requintadas dos Sármatas dos 
séculos IV e V estão entre os destaques do museu. Jantar 
e alojamento.

11º DIA - ASTRAKHAN / SARAY BATU / ASTRAKHAN / 
MOSCOVO
Saída para visitar Saray Batu, a cerca de 120km de 
Astrakhan. Fundada por volta de 1240 por Batu Khan, 
neto de Gengis Khan, foi a capital da Horda de Ouro, o 
reino mongol que controlou os territórios russos até às 
campanhas de Tamerlão no final do século XIV. A cidade 
perdeu a sua influência após a integração de Astrakhan 
no domínio russo. Almoço e regresso a Astrakhan 
(aeroporto). Partida em voo de carreira regular para 
Moscovo. Chegada e transfer para o Hotel Novotel 
Moscow Centre 4****. Jantar e alojamento.

12º DIA - MOSCOVO / LISBOA
Visita ao Museu da Segunda Guerra Mundial. Almoço. 
Visita ao Parque Kolomenskoye. Transporte privativo ao 
aeroporto.
19h30 – Partida em voo Aeroflot (SU 2606) para Lisboa
23h20 – Chegada a Lisboa

FIM DA VIAGEM


