
Após o pequeno almoço no hotel, saída em autocarro que nos até 
Sludianka, numa viagem através de bosques e vales.
Em Sludianka, embarque no comboio turístico para uma viagem 
de 80 kms no trecho Transiberiano do séc. XIX. Paragens para 
pequenas caminhadas e almoço pic-nic na margem do Lago Baikal.
De tarde, chegada a Porto Baikal e continuação para a aldeia de 
Listvyanka em ferry cruzando o Rio Angara. 
Visita do Museu Baikal e possibilidade de banhar os seus pés nas 
águas límpidas e frias do lago Baikal.
Regresso ao Hotel em Irkutsk. Jantar e alojamento.

5º DIA | IRKUTSK / UST ORDYNSKIY / MALOYE MORE 
Após o pequeno almoço, partida para Ust Ordynskiy onde 
iremos conhecer uma povoação de aborígenes locais, os 
Buriatas, e onde assistiremos a um espetáculo de folclore e à 
cerimónia da Bênção do Xama, o sacerdote xamanista. Visita 
ao Museu Etnográfico dos Buriatas. Almoço.
Continuação da travessia da Sibéria até Maloye More.
Chegada ao Hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA | MALOYE MORE / ILHA OGOI / ILHA OLKHON / 
MALOYE MORE 
Após o pequeno almoço, saída em pequenos barcos até à Ilha 
Ogoi onde existe uma Stupa Budista consagrada pelo Dalai Lama.
Continuação da navegação em direção à Ilha de Olkhon, a maior 
ilha do Lago Baikal, com 72 km de comprimento e apenas 1.500 
habitantes. Foi o primeiro local do Lago Baikal a ser descoberto 
por exploradores no séc. XVII. A sua tranquilidade e serenidade 
faz com que seja o local ideal para descontrair e desfrutar das 
paisagens. Surpreende pela beleza das suas águas transparentes 
e cristalinas. Os cabos e enseadas sucedem-se em recantos 
fantásticos e as árvores ostentam bandeiras da cultura xamânica. 
Chegada à Ilha Olkhon. Desembarque e continuação até Peschanka 
para almoço. Transporte em vans 4x4 até Cabo Khoboy na ponta 
Norte da Ilha, onde poderá encontrar ruínas do Muro de Kurykan, 
que dá nome ao primeiro povo que aqui se estabeleceu.
Durante o tour, passagem por Kharantsy na parte central da costa 
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1º DIA | LISBOA / 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.  Chegada a 

Moscovo. Receção por parte do guia local e 
transfer para o Hotel 5*****.

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

2º DIA | MOSCOVO / IRKUTSK
Pequeno almoço e saída do hotel para 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, a visita exterior da Basilica 
de S. Basilio, armazéns GUM e exterior da Catedral Nossa 

Senhora Kazan. 
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.   
À noite, jantar a bordo de um cruzeiro no Rio Moscovo.
Transfer para o aeroporto. Assistência nas formalidades de 
embarque em voo da Aeroflot com destino a Irkutsk. Noite a bordo.

3º DIA | … / IRKUTSK
Pela manhã, 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. Início da visita da cidade antiga com seus extensos 
bairros de casas de madeira. Destaque para a zona antiga da 
cidade com a Igreja do Salvador, Catedral da Epifania, Igreja 
Católica Romana, Arco de Triunfo de Moscovo, monumento aos 
Descobridores da Sibéria, Mosteiro ortodoxo e os monumentos 
ao Imperador Alexandre III e ao General Kolchak. Almoço.
De tarde, transfer para o Hotel de 4**** em Irkutsk e restante 
tarde livre para descansar. Jantar e alojamento.

4º DIA | IRKUTSK / LAGO BAIKAL / IRKUTSK
Hoje, um dos pontos altos da viagem vai surpreender-nos. Trata-
se da visita ao Lago Baikal (Património da Humanidade pela 
UNESCO) 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.

Sibéria, Lago Baikal, 
Comboio Transiberiano 
e Mongolia
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oeste da ilha de Olkhon, Peschanaya e Sagan Khushun. 
Sagan-Khushun ou “capa branca” e “três irmãos” é uma 

capa rochosa muito pitoresca, com cerca de 1 km de 
comprimento. É formado por mármore claro e é espesso 

coberto por líquen vermelho. Não há estradas ou pontos de 
referência para este local solitário. Do lado da água, as rochas 

parecem unidas num precipício rochoso de 1 km de comprimento 
e, chegando perto do penhasco, vê-se que elas se separam e uma 

pequena baía fechada com paredes monolíticas aparece.  
A lenda diz que um mago transformou seus filhos em águias para 

lhes dar liberdade ilimitada. Fez-lhes apenas um aviso de que eles 
nunca deveriam comer carniça. Uma vez os filhos não resistiram e 

quebraram a promessa. Assim que o pai descobriu o que seus filhos 
haviam feito, ficou furioso e transformou-os em três pedras. 

Continuação até à aldeia de Peschanka e continuação da navegação 
até Khuzhir a principal aldeia e a capital administrativa da ilha onde 

apreciaremos a Burkhan Cape ou Rocha do Xamã, um dos locais mais 
sagrados na Ásia, antiga casa dos Deuses do Céu e símbolo do lago Baikal. 

Regresso em vans 4x4 até ao cais e de barco a Maloye More.
Jantar e alojamento no Hotel.

7º DIA | MALOYE MORE / IRKUTSK (COMBOIO) / ULAN UDE
Após o pequeno almoço, transporte em autocarro para Irkutsk.  Almoço 
e transfer para a estação de caminho de ferro para tomar o comboio 
Transiberiano com destino a Ulan Ude (carruagem em 1ª classe). 
Box lunch no comboio.
A viagem tem uma duração de 7h26m. 
Chegada a Ulan Ude e transfer para o Hotel 5*****. Jantar e alojamento.

8º DIA | ULAN UDE / DATSAN / DECIATNIKOVO / MONTE LEÃO / ULAN UDE 
Após o pequeno almoço, visita de cidade de Ulan Ude, a capital da 
chamada “Républica Autónoma de Buriatia” da federação Russa. Os 
Buriatas são um grupo étnico próximo dos mongois e a sua terra constitui 
uma mescla de culturas impressionantes 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. É uma cidade marcada pelo budismo tibetano 
e pelo xamanismo. Panorâmica pela cidade com destaque para a avenida 
principal – Avenida Sovetov com o monumento a Lenine (o maior busto de 
bronze do mundo), a Catedral Odigitria, o primeiro edifício em pedra da 
cidade, a Ópera e a Praça da Revolução.  
Durante a excursão, visitaremos “Ivolginsky Datsan”, o Mosteiro Budista 
principal da Rússia. 
Continuação ao longo da margem do rio Selenga até à aldeia Deciatnikovo, 
um dos centros da região tradicionalmente habitada pelos ortodoxos do Rito 
Antigo, conhecidos como “Semeyskie - familiares”. Estes foram encaminhados 
para terras siberianas no reinado de Catarina II a fim de as explorar e contribuir 
para o desenvolvimento da parte oriental da Rússia. Receção em casa de uma 
família tradicional para almoço com espetáculo de folclore. 
Regresso a Ulan Ude, com paragem no Monte Leão para contemplar as 
paisagens sobre o vale do rio Selenga. Regresso ao hotel em Ulan Ude. 
Jantar e alojamento.

9º DIA | ULAN UDE (AVIÃO) / ULAANBAATAR
Após o pequeno almoço, continuação das visitas em Ulan Ude com subida 
ao ponto mais alto, a 800 metros para panorâmica da cidade. Segue-se a 
visita ao Museu Etnográfico, um grande museu ao ar-livre nos arredores da 
cidade. Excelente oportunidade para conhecer os hábitos, costumes e a vida 
quotidiana dos diferentes povos e etnias que habitaram e habitam a Sibéria 
e o Norte da Rússia, com as suas típicas casas de madeira, igrejas, casas dos 
cossacos e também um mini-jardim zoológico. Almoço em restaurante. 
À  tarde, transporte para o aeroporto para embarque em voo para Ulaambaatar.
Após chegada, transfer para o Hotel 5*****. Jantar e alojamento.

10º DIA | ULAAMBAATAR
Após o pequeno almoço, visita da cidade de Ulaambaatar, com a visita do Museu 
de História Nacional, com obras de grande valor e representativas das tradições 
Mongóis e da construção do Império de Genghis Khan. 
Almoço em restaurante.
De tarde, visita do Museu do Palácio de Inverno de Bogd Khaan que foi o primeiro 
e único imperador da Mongólia após a declaração de independência da dinastia 
Qing. Foi também o líder espiritual do budismo tibetano na Mongólia. O seu Palácio 
de Inverno é o único que resta de um conjunto de 4 residências que o imperador 
possuía. O complexo, em estilo chinês, foi construído entre 1893 e 1903. Inclui 
seis templos, cada um deles belissimamente decorados no exterior. No interior, 
encontram-se muitas das posses de Bogd Khan, como o seu trono, algumas 
das suas roupas, a sua coleção de arte budista e vários animais embalsamados.  
Regresso ao Hotel. Jantar no hotel ou em restaurante e alojamento.

11º DIA | ULAANBAATAR / PARQUE NACIONAL TERELJ / ULAANBATAAR
Após pequeno-almoço em hotel, saída em direção ao Parque Nacional 
Terelj. O verde luxuriante do parque é uma visão acolhedora e relaxante. 
O Parque Nacional Terelj é o destino mais popular e a terceira maior área 
protegida na Mongólia. No percurso, passagem pela colina Tsonjin Boldog, 
onde iremos ver a maior estátua de Chinghis Khan com uma altura de 40 
metros, construída entre 1990 e 2009 sob a proteção da UNESCO para 
comemorar o 750º aniversário da escrita de “A História Secreta dos Mongóis”. 
Visita ao Templo de Aryabal, centro de meditação aninhado nas montanhas e 
com uma visão única e maravilhosa do Parque Terelj. Almoço durante o tour.
No Parque, iremos ver uma formação granítica localizada no sopé de uma 
montanha e cuja forma lembra uma tartaruga. 
Regresso ao Hotel em Ulaanbaatar. Jantar e alojamento.



PROGRAMA INCLUI:
• Programa para grupo mínimo de 24 participantes;
• Acompanhamento por representante Tryvel;
• Bolsa ou similar Tryvel;
• Passagem aérea em classe económica, em voo regular da Aeroflot, 
com direito a uma peça de bagagem até 23 kg para percurso Lisboa / 
Moscovo e Ulaambatar / Moscovo / Lisboa;
• Passagem aérea em classe económica Moscovo / Irkutsk (duração 
aproximada 05H40) em voo regular Aeroflot, com direito a uma peça 
de bagagem até 23 kg e respetivas taxas de aeroporto, segurança e 
combustível; 
• Voos internos na Mongólia entre Ulaanbaatar / Deserto de Gobi / 
Ulaanbaatar (duração aproximada 01H30), com direito a uma peça 
de bagagem até 15 kg e respetivas taxas de aeroporto, segurança e 
combustível; 
• Transporte no comboio Transiberiano no percurso de Irkutsk a Ulan Ude 
em carruagens de 1ª classe;
• Viagens de comboio na linha do Transiberiano mencionadas; 
• Visitas e percursos em autocarro de turismo e veículos 4X4;
• Alojamento e pequeno-almoço em Hoteis de 5***** e 4**** e nos GER 
(acampamentos mencionados ou similares com banho privativo; 
• Travessias de barco mencionadas; 
• Pensão completa, desde o jantar do 1º dia ao almoço do 15º dia, num 
total de 28 refeições – 3 das quais em box-lunch ou pic-nic);
• Guias locais falando Português durante as visitas na Rússia e Espanhol 
ou Inglês para as visitas na Mongólia; 
• Visitas e entradas mencionadas no programa; -
• Cruzeiro em Moscovo, no navio panorâmico Radisson Royal, com jantar 
a bordo;
• 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;
• Visto de entrada na Rússia e na Mongólia (Cerca € 150,00)
• 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;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados 
no presente itinerário e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, 
bar, mini-bar, lavandaria, etc.)

1 A 15 AGOSTO 2021
grupo mínimo de 25 participantes

EM OCUPAÇÃO DE QUARTO DUPLO 4.985 €

760 €SUPL. SINGLE
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12º DIA |  ULAANBAATAR (AVIÃO) / 
DESERTO DE GOBI – DUNAS DE AREIA DE 

KHONGOR 
Após o pequeno almoço, transfer ao 

aeroporto para embarque em voo com 
destino ao Deserto de Gobi. Chegada a 

Dalanzadgad e visita do desfiladeiro de Yolyn 
Am, no lindíssimo Parque Nacional de Gobi 

Gurvan Saikhan. O Parque Nacional Gurvan 
Saikhan em Gobi é assim conhecido devido 

às montanhas Gurvan Saikhan (As três belezas 
do Gobi) e estende-se por uma área de 27.000 

Km2, sendo o maior parque nacional do país. Gobi 
Gurvan Saikhan é a parte final da famosa cordilheira 
de Altai. Na entrada do parque vamos visitar o Museu 
local sobre o Parque Nacional. Almoço pic-nic.
Continuação para as dunas de areia de Khongor, as 
maiores e mais belas dunas de areia da Mongólia, 
que se estendem por 180 km no deserto árido de 
Gobi, numa largura de 15-20 kms e com uma altura 
de 200m. São conhecidas como as melódicas Dunas 
de Khongor - alcunha que ganharam pelos sons 
peculiares que o vento alegadamente causa - estão 
situadas a cerca de 180 km de Dalanzadgad. 
Oportunidade para desfrutar de um curto passeio 
de camelo num criador de camelo nómada e para 
ver o pôr do sol no Deserto de Gobi que será uma 
das experiências mais bonitas. Os camelos aqui 
da Ásia Central são os únicos do mundo com duas 
bossas em vez de uma. São os chamados camelos 
bactrianos, chamados assim pelos antigos gregos, 
que conheciam a Ásia Central pelo nome de Bactria. 
No inverno ficam peludos para se protegerem do frio 
rigoroso de Gobi, e na primavera perdem o pêlo.
Continuação para o acampamento turístico de GER 
“Dream Gobi” (típicas tendas redondas dos mongois 
com banho privativo). Jantar e alojamento.

13º DIA | DESERTO DE GOBI / BAYANZAG (FLAMING 
CLIFFS)
Após o pequeno almoço, saída para visita dos 
famosos Flaming Cliffs, Penhascos Flamejantes, 
assim designados devido à cor do solo, uma região 
no deserto de Gobi, onde foram feitas importantes 
descobertas de fósseis. Almoço no acampamento.
A área tornou-se famosa, por ter sido o primeiro 
local no início do séc. XX onde foram descobertos 
ovos de dinossauros. Outras descobertas na área 
incluem exemplares do dinossauro Velociraptor. 
Jantar e alojamento no acampamento GER “Gobi 

Passaporte obrigatório com validade mínima 
de 06 meses após a data do regresso da viagem, 
com 5 páginas seguidas em branco e visto 
obrigatório de entrada na Rússia e Mongólia

Oesis” (típicas tendas redondas dos mongois com 
banho privativo).

14º DIA | DESERTO DE GOBI (AVIÃO) / ULAAMBAATAR
Após o pequeno almoço no acampamento, 
transporte para Dalanzadgad. Embarque em voo de 
Gobi para Ulaambataar. 
Após chegada a Ulaambaatar continuação da visita 
com destaque para o Memorial Zaisan, localizado 
numa colina a sul da cidade e donde se tem uma 
vista panorâmica de Ulaanbaatar. Segue-se a Praça 
Sukhbaatar com a estátua de Damdin Sukhbaatar, o 
líder da revolução Mongol em 1921 e o Mosteiro de 
Gandan, onde se encontra uma estátua dourada de 
Buda, com 26 metros de altura. 
Almoço no Restaurante BD’s Mongolian Barbeque.
Pelo final da tarde, concerto folclórico no Teatro 
Nacional da Mongolia seguido de jantar em 
restaurante. Alojamento no Hotel 5*****

15º DIA | ULAAMBAATAR / MOSCOVO / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o 
aeroporto e partida em voo regular com destino a 
Moscovo. Chegada a Moscovo, receção e transporte 
para o Hotel. 
Continuação da visita de Moscovo com 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. 
Segue-se a visita do Metro de Moscovo, cujas 
estações e acessos parecem palácios em miniatura, 
com esculturas e luxuosos mosaicos. 
Almoço em restaurante.
Saída para o aeroporto, e pelo final da tarde, 
embarque com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa à 
noite, ao aeroporto Humberto Delgado. 

NOTAS: 

Acampamento no Deserto de Gobi. O alojamento disponibilizado será em tendas Ger (tendas redondas típicas mongóis com banho 

privativo), ligeiramente modificadas para os turistas estrangeiros, oferecendo uma experiência tradicional no deserto da Mongólia. 

As tendas são feitas de armações de madeira com camadas de lona e feltro. Interiores de madeira, equipados com 2 camas e uma 

pequena mesa e bancos, com um fogão central a lenha para o aquecimento durante a noite. As casas de banho são privativas e com 

duches de água quente. O complexo fornece as toalhas de banho e dispõe de restaurante e bar em edifício separado. 


