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1º DIA | LISBOA / CIDADE EUROPEIA 
/ MOSCOVO

Comparência no Aeroporto de 
Lisboa 120 minutos antes da partida. 

Formalidades de embarque assistidas 
pelo representante da TRYVEL.  Partida 

no voo regular com destino a Moscovo, via 
uma cidade europeia.  Chegada a Moscovo. 

Receção por parte do guia local e transfer 
para o Hotel Radisson Blu Olympiyskiy 5*****. 

Check in e distribuição dos quartos. Jantar e 
alojamento no Hotel.

2º DIA | MOSCOVO
Pequeno almoço. 

Início da 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). 

Almoço em restaurante.
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 e do Museu dos 
Diamantes.  
Regresso ao hotel e encontro com o guia e com os restantes 
participantes que irão fazer a viagem no Grand Transiberiano 
Express até Vladivostock.
Jantar e alojamento no Hotel.

3º DIA | MOSCOVO
Pequeno almoço e saída do hotel para continuação da visita 
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. 
Almoço em restaurante.
De tarde, transfer para a estação de comboios onde o 
Grand Transiberiano Express nos aguardará esperando para 
o embarque e começar a primeira etapa do cruzeiro sobre 
rodas de 9.288 kms até Vladivostock.
Jantar de boas vindas a bordo e alojamento no Grand 
Transiberiano Express.

4º DIA | KAZAN
Hoje, espera-nos um dia completo em Kazán, situada no Rio 
Volga e capital de Tatarstán. A Fortaleza do Kremlin com os 

seus enormes muros, declarada Património da Humanidade 
pela UNESCO, antiga cidadela e uma mesquita única, 
mostram que Kazán é famosa pela sua vibrante mistura de 
culturas orientais e russas. Quase metade da população é de 
nacionalidade tatarstán, descendentes de mongois que aqui 
se estabeleceram no séc. XIV. Durante o almoço, desfrutará de 
especialidades de Tatarstán. 
Jantar e alojamento a bordo do comboio.

5º DIA | EKATERIMBURGO
Ekaterimburgo é a capital dos Montes Urais. A cidade 
foi fundada em 1723 pelo Czar Pedro I como fábrica 
metalúrgica. No início do séc. XX já era um dos centros 
financeiros, industriais e culturais mais importantes 
da Rússia. Ekaterimburgo é uma fronteira geográfica 
determinada pelos científicos entre a Europa e a Ásia.
A excursão irá mostrar o centro da cidade e a visita a 
um local de importância notável para a história Russa: a 
Catedral do Sangue Derramado que foi construída no local 
onde o Czar Nicolau II e a sua família foram executados 
pelos bolcheviques em 1918.
A excursão nos Urais vai levar-nos a Ganina Yama (Cova de 
Ganya) que hoje é considerada pelos russos como um lugar 
sagrado. Um conjunto de pequenas capelas de madeira, 
construídas nos anos 90, honra a memóriada última família 
do Czar da dinastia Romanov que foram enterrados na cova 
Ganya de uma antiga mina. Regresso ao comboio. Jantar e 
alojamento a bordo.

6º DIA | NOVOSIBIRSK
Após passagem pelas planícies do oeste da Sibéria, 
chegamos a Novosibirsk pelo final da tarde. Com o seu milhão 
e meio de habitantes, é a terceira cidade maior da Rússia e a 
maior da Sibéria. É unanimemente considerada como o centro 
da Sibéria. Foi fundada em 1893 como futuro lugar onde a 
ponte ferro carril Transiberiana atravessaria o Rio siberiano de 
Ob. Almoço.
Durante a excursão pela cidade, poderemos ver o Teatro da 
Ópera maior da Rússia, situado na praça Lenin, assim como 
algumas igrejas ortodoxas notáveis que sobreviveram à 
época soviética. 
Jantar e noite a bordo do comboio.
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7º DIA | KRASNOYARSK
Pela manhã, chegada a Krasnoyarsk que foi uma 

“cidade fechada” nos tempos soviéticos, fechada para 
os estrangeiros e para a maioria dos habitantes soviéticos 

naquele tempo. Está situada nas margens do Rio Yenisey 
que constitui o sistema fluvial mais importante que desagua  

no Oceano Glaciar Ártico. O passeio pelas ruas principais é 
fascinante pelo seu toque mediterrânico. Almoço.

Jantar e noite a bordo do comboio.

8º DIA | IRKUTSK
Chegada a Irkutsk que é famosa pelo seu comércio com a Mongólia 

e China costumava chamar-se de “Paris da Sibéria”  graças à sua 
vida cheia de cor durante os tempos do Czar. Almoço. Visita da 

cidade antiga com seus extensos bairros de casas de madeira, antes 
de desfrutar do ponto cultural culminante da viagem : um concerto de 

música clássica em privado num palacete de ambiente histórico.
Nesta noite a estadia será em Hotel de 4**** em Irkutsk. Jantar e 

alojamento.

9º DIA | LAGO BAIKAL
Hoje, um dos pontos altos da viagem no Grand Transiberiano Express vai 
surpreender-nos. Trata-se da visita ao Lago Baikal que é a maior reserva 
de água do Mundo. Tem uma extensão de 26 milhas de oeste a este e de 
370 milhas de norte a sul, com uma profundidade que pode chegar aos 
1.620 metros, é por isso também o lago mais profundo do Mundo.
Após o pequeno almoço no hotel, saída em autocarro que nos levará até 
ao Lago Baikal. Durante um passeio pela aldeia de Listvyanka, poderemos 
ver a Igreja ortodoxa de madeira de San Nicolas, reconstruída nos anos 
de 1990. Durante o almoço siberiano, iremos provar o famoso peixe omul, 
autóctone do Lago Baikal. Pela tarde faremos um pequeno passeio de 
barco no lago, até à aldeia de Porto Baikal onde embarcaremos de novo 
no nosso comboio.
Neste dia o comboio circulará a baixa velocidade ao longo da pitoresca 
linha ferroviária Circumbailakiana entre Sludyanka e Porto Baikal, onde 
desde há muitos anos apenas os comboios locais e turísticos a faziam.
Haverá uma paragem para fotos numa aldeia pequena onde os passageiros 
poderão sair do comboio e ir banhar os seus pés nas águas límpidas e frias 
do lago Baikal e também visitar as casas de madeira típicas dos habitantes 
locais. Um pic-nic nas margens do lago também fará parte do programa.
Jantar e alojamento a bordo do comboio.

10º DIA | ULAN UDE
Chegada a Ulan Ude, a capital da chamada “Républica Autónoma de 
Buriatia” da federação Russa. Os Buriatos são um grupo étnico próximo dos 
mongois e a sua terra constitui uma mescla de culturas impress  ionantes 
e é um lugar de encontro entre o este e o oeste. Tal como Irkutsk, a cidade 
tem extensas áreas de casas de madeira típicas da Sibéria. Almoço. 
Durante a excursão, visitaremos “Ivolginsky Datsan”, o Mosteiro Budista 
principal da Rússia.
Jantar e alojamento a bordo do comboio
.
11º DIA | CHITÁ
Hoje o comboio chegará a Chitá onde iremos fazer uma excursão ao centro 

administrativo da região de Zabaikalsk, situada na confluência dos rios 
Chita e Ingoda. A região de Zabaikalsk limita com a Mongolia e a China 
ao sul. Almoço. 
A cidade de Chita abriu aos estrangeiros somente em 1991 e hoje em dia é 
um centro de comércio entre a China e a Rússia. A combinação de edifícios 
de 5 pisos de estilo soviético da década de 1960 e antigas casas de madeira 
é única.
Regresso ao comboio. Jantar e alojamento.

12º DIA | DIA A BORDO DO GRAND TRANSIBERIANO EXPRESS
Hoje o dia será passado no comboio, que seguirá os rios Shilka e Amur, 
bastante perto da fronteira com a China.  Será um dia para poder relaxar e 
apreciar a paisagem desde o comboio.
Enquanto desfruta da paisagem do longínquo oriente russo, convidamo-
los a juntarem-se a uma das conferências sobre a Rússia e as suas gentes. 
Obteremos uma visão profunda da história, geografia e cultura assim como da 
vida quotidiana russa. Além disso poderemos ainda aprender alguns conceitos 
básicos do idioma russo.
Almoço, jantar e alojamento a bordo.

13º DIA | JABÁROVSK
Manhã a bordo. Almoço.
Pela tarde o comboio cruza o Rio Amur através de uma ponte de uma 
milha de comprimento. Chegada a Jabárovsk, a segunda maior cidade 
do longínquo oriente russo. Pela noite, após um cruzeiro de barco pelo 
poderoso rio Amur, o comboio partirá para o último trajeto da sua viagem 
transcontinental de 9.288 kms.
Jantar e alojamento a bordo.

14º DIA | VLADIVOSTOCK
Após uma viagem de quase 9.300 kms desde Moscovo, da Europa à Ásia, 
o Grand Transiberiano Express cheg  a finalmente a Vladivostock, situada 
no que se chama o “corno de ouro” no Mar do Japão. Uma excursão pela 
cidade irá  familiarizar-nos com este porto marítimo que é um importante 
porto militar e que costumava estar fechado para os estrangeiros durante 
a época soviética. Em Setembro de 2012, a cidade foi sede da Conferência 
para o Desenvolvimento Económico da Ásia e do Pacífico e, por esta razão 
submeteu-se a um programa de renovação e melhoria financiado pelo 
governo russo. É uma cidade com algumas colinas tal como S. Francisco 
na Califórnia. Almoço. Visita do centro da cidade e da Ilha Russky que está 
ligada à cidade por uma grande ponte.
Jantar e alojamento em hotel 5***** em Vladivostock.
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PROGRAMA INCLUI:
• Programa para grupo mínimo de 15 participantes;
• Acompanhamento por representante Tryvel;
• Bolsa ou similar Tryvel;
• Passagem aérea em voos regulares para percurso Lisboa / cidade europeia / Moscovo + Vladivostock (via 
uma cidade russa) / St. Petersburgo / Cidade Europeia / Lisboa, em classe económica e com direito ao 
transporte de 1 mala de porão com peso máx. 20 kg de bagagem;
• 10 noites a bordo do Grand Transiberiano Express em cabines Silver ou Gold com lavabo casa de banho com 
duches privados + 02 noites em Hotel de 5* em Moscovo + 01 noite em hotel de 4* em Irkutsk + 01 noite em Hotel 
de 5* em Vladivostock + 03 noites em hotel de 5* em St. Petersburgo, num total de 17 noites durante toda a viagem;
• Vagão restaurante;
• Lounge acolhedor com música de piano para a noite;
Área para conferencias e diversão a bordo;
• 33 refeições (desde o jantar do dia 27 Agosto até ao almoço do dia 13 Setembro – com exceção do almoço 
de dia 10 Setembro – em voo de Vladivostock para St. Petersburgo);
• Bebidas incluídas nos almoços e jantares dentro do comboio Transiberiano (1 taça de vinho ou cerveja e 
água mineral ilimitada);
• Visto de Entrada na Rússia (no valor de 75€ por pessoa – valor sujeito a retificação);
• Transfer Aeroporto Moscovo / Hotel / Estação caminhos de ferro de Moscovo;
• Transfer Estação de comboios de Vladivostock / Hotel em Vladivostock / Aeroporto de Valdivostock;
• Transfer Aeroporto St. Petersburgo / Hotel / Aeroporto St. Petersburgo;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em autopullman com ar condicionado e assistência por 
guia em espanhol;
• Excursões em Moscovo, Kazan, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Irkutsk, Lago Baikal, Ulan-Ude, Chitá, Jabarovsk, 
Vladivostock, St. Petersburgo;
• Todas as visitas mencionadas no programa do Transiberiano com guias locais em castelhano;
• Festas culturais a bordo do Transiberiano : Concertos privados e concertos culturais, segundo programação;
• Conferências a bordo em espanhol : introdução da cultura russa, história, língua, vida quotidiana;
• Bagageiros incluídos; 
• Entradas: St. Petersburgo (Fortaleza de Pedro e Paulo, Igreja do Sangue Derramado, Hermitage, Palácio de 
Catarina a Grande, Palácio Yusupov, Grande Palácio de Peterhof) + Moscovo (3 catedrais do Kremlin, Museu 
da Armada e Museu dos Diamantes);
• Passeio de barco no Rio Neva;
• Visita ao Lago Baikal com passeio de barco no lago;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível e taxas portuárias no montante de 230,15 € – à data de 
08.07.2020 - atualizar e reconfirmar na altura da emissão da documentação;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;
• Seguro de assistência em viagem;
• Kit de higiene e segurança Covid-19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições que sejam tomadas fora do comboio Transiberiano;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente 
itinerário e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.)

27 AGOSTO A 13 SETEMBRO 2021

PREÇO POR PESSOA EM CABINES SILVER

EM OCUPAÇÃO DE QUARTO DUPLO

SUPL. CABINE SINGLE

€ 15.515

€ 6.095

15º DIA | VLADIVOSTOCK / ST. PETERSBURGO
Após o pequeno almoço, desembarque e transfer para o aeroporto 

de Vladivostock.
Embarque em voo regular com destino a St. Petersburgo via uma 

cidade russa (Moscovo ou Novosibirsk).
Após chegada, assistência e transfer para o Hotel Corinthia 5*****.

Jantar e alojamento.

16º DIA | ST. 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, 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 em restaurante.
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, e antes do regresso ao hotel, cruzeiro no Rio Neva, onde teremos 
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 e alojamento no Hotel.

17º DIA | ST. 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. Atr  avessando 
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 em restaurante. 
Tarde 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. 
Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

18º DIA | ST. PETERSBURGO / CIDADE EUROPEIA / LISBOA
Após o pequeno almoço no hotel, check out e saída do hotel para 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 vários membros da corte, incluindo Félix Yussupov, no início da manhã de 17 
de dezembro de 1916.
Almoço em restaurante.
De tarde, transfer para o aeroporto e embarque em voo regular com destino a Lisboa, 
via uma cidade europeia.
Chegada a Lisboa ao aeroporto Humberto Delgado.

FIM DA VIAGEM

PREÇO POR PESSOA EM CABINES GOLD

€ 17.365
€ 7.150

EM OCUPAÇÃO DE QUARTO DUPLO

SUPL. CABINE SINGLE

Passaporte obrigatório com validade mínima 
de 06 meses após a data da viagem e visto de 
entrada na Rússia


