
 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

2.140€

285€
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em 
voos regulares Lufthansa, Porto / Moscovo e 
São Petersburgo / Porto, via Frankfurt, com 
direito ao transporte de uma peça de bagagem 
de porão até 23kg com taxas de aeroporto, 
segurança e combustível no valor de 236,53 € 
(à data de 20.11.19 – a reconfirmar na altura da 
emissão do bilhete);
• Pensão completa, desde o jantar do 1º dia 
ao almoço do 7º (12 refeições – 6 almoços e 6 
jantares), incluindo um jantar típico em Moscovo 
e jantar a bordo em S. Petersburgo;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel 
durante toda a viagem;
• Guia local, de língua castelhana ou portuguesa, 
para todas as visitas;
• Comboio rápido entre Moscovo e S. 
Petersburgo, em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Áudio-guias durante toda a viagem;
• Todas as visitas e entradas conforme programa;
• Taxas hoteleiras, serviços, IVA;
• Visto de entrada na Russia (aprox. 75.00 €);
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como 
incluído.

1ºDIA - PORTO OU 
LISBOA / MOSCOVO

Comparência no 
aeroporto em hora a 

combinar. Pelas 06h00, 
partida em voo com destino 

a Moscovo, via Frankfurt. 
Chegada a Moscovo pelas 

17h15. Seguimos para o hotel, 
com uma ligeira panorâmica 

para uma primeira apresentação 
da cidade. Jantar e alojamento no 

Hotel Novotel Moscow Centre 4*, ou 
similar.

2ºDIA - MOSCOVO
Visita de dia inteiro a Moscovo, a maior 

metrópole da Europa. Visita panorâmica 
passando pelos principais pontos, com 

destaque para Tverskaya Boulevard; as 
praças Vermelha com a Basílica de S. Basílio 

(exterior); o Mausoléu de Lenine (exterior) e 
Manege; os armazéns GUM; a “Casa Branca”, 

sede do governo russo; o Parlamento Russo; a 
fachada do famoso Teatro Bolshoi; o imponente 

edifício “Lubyanka”, sede do antigo KGB; a 
Catedral Nossa Senhora Kazan e visita interior à 
Catedral de São Salvador. Almoço. De tarde, visita 
ao imponente conjunto arquitetónico intra-muros 
do Kremlin, testemunho dos mais marcantes e 
famosos acontecimentos da história Russa, sede 
dos poderes político e espiritual. Visitas interiores 
à Catedral da Anunciação e dos Doze Apóstolos e 
à Catedral de São Miguel de Arcanjo, e passagem 
pela Catedral da Assunção. Visita interior do 
Museu da Armada, com um espólio de coleções 
desde o séc. V ao XX, com destaque para as 
coroas imperiais e os ovos Fabergé. Jantar e 
alojamento.

3ºDIA - MOSCOVO / SERGIYEV POSAD / 
MOSCOVO
Saída para Sergiyev Posad. Localizado a 
nordeste da capital russa, na rota imperial do 
“Anel de Ouro”, Sergiyev Posad é um dos mais 
importantes centros da religião ortodoxa. Lugar 
de peregrinação, sede e residência do grande 
patriarca de toda a Rússia, o mosteiro fortificado 
da Trindade São Sérgio é conhecido como o 
“Vaticano Russo”. Regresso a Moscovo. Almoço. 
Tempo para passearmos pela zona pedonal na 
Rua Arbat, um histórico ponto de concentração 
de artistas de rua, músicos e outros performers. 
Terminamos o dia com visita e viagem pelo 
Metro de Moscovo, cujas estações e acessos 
parecem palácios em miniatura, com esculturas e 
luxuosos mosaicos. O jantar será a bordo de um 
navio, enquanto navegamos pelo rio moscovo, 
passando por locais tão emblemáticos como o 

Kremlin, o Parque Kultury ou a pela Catedral de 
Cristo Salvador. Alojamento.

4ºDIA - MOSCOVO / S. PETERSBURGO
De manhã, visitamos a Galeria Tretyakov, 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. 
Algum tempo livre para gozar a cidade. Almoço 
em restaurante. Transporte para a estação e pelas 
17h00, partida em comboio rápido com destino a 
S. Petersburgo. Chegada pelas 21h00 e transporte 
até ao Sokos Hotel Olympia 4*, ou similar. Jantar 
e alojamento.

5ºDIA - S. PETERSBURGO
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. 
Visita da Fortaleza de Pedro e Paulo incluindo a 
Catedral, onde se encontram sepultados os Czares 
da família Romanov. Almoço em restaurante. 
Tarde inteiramente dedicada às principais obras 
do Museu Hermitage. A sua vasta coleção possui 
itens de praticamente todas as épocas, estilos e 
culturas da história russa, europeia, oriental e do 
norte da África. Jantar e alojamento.

6ºDIA - S. PETERSBURGO
Saída para visita ao Palácio de Petrodvorets, 
a antiga residência de verão dos imperadores 
russos, com jardins franceses e ingleses. Almoço. 
Continuamos nos arredores de S. Petersburgo, 
para visita ao Palácio de Catarina, com a sua 
famosa “Sala de Espelhos” e a “Casa do Ambar”, 
bem como ao seu parque com belos jardins. De 
regresso a S. Petersburgo, destaque para o Bairro 
de Pushkin; o Almirantado (ex-libris da cidade); 
Nevsky Prospekt, a principal avenida e coração 
da cidade; a Avenida Nevsky e o Bairro das Artes. 
Hoje teremos um jantar especial com espetáculo 
de folclore russo no Restaurante Petrusha. 
Alojamento.

7ºDIA - S. PETERSBURGO / PORTO OU LISBOA
Aproveitamos ainda a manhã para visita à 
Catedral de Santo Isaac, com subida à cúpula 
e telhado; à Igreja de São Salvador do Sangue 
Derramado e à Catedral de Nª Sra. de Kazan. 
Almoço em restaurante. Saída para o aeroporto, e 
pelas 17h50 embarque com destino ao Porto, via 
Frankfurt. Chegada pelas 22h40.

Fim da viagem e dos nossos serviços

Moscovo, 
S. Petersburgo e 
Sergiyev Posad
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A Rússia é uma magnitude de pessoas, paisagens e culturas, 
unidas por uma história comum. O maior país do mundo 
divide-se entre a tradição e a modernidade, que é a 
essência da alma russa. Moscovo é a maior metrópole da 
europa. Uma cidade vibrante, moderna, com tendência 
a extremos e o coração da Russia. S. Petersburgo é um 
romance nórdico entre palácios e canais. Construída 
sobre a água e a lama pelo czar Pedro, “o Grande”, 
a Veneza do Norte cativa os visitantes. Suntuosos 
palácios e pontes elegantes são refletidos em seus 
rios e canais. Visitaremos ainda Sergiyev Posad, 
o Mosteiro da Trindade São Sérgio, criado por 
Sérgio de Radonej, hoje conhecido como o 
“Vaticano Russo”.

RÚSSIA


