
56 PANAVISIÓN

DIA 1. BRASIL - MOSCOU
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Moscou. Noite a bordo.

DIA 2. MOSCOU
Chegada e traslado ao hotel. Jantar no restaurante. 
Hospedagem.

DIA 3 (segunda-feira) MOSCOU
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita pa-
norâmica de Moscou. Começaremos a panorâmica 
da cidade partindo da Praça Vermelha, onde estão 
o Museu de História (S. XIX), a Catedral da Interces-
são, mais conhecido como Templo de San Basilio. 
Almoço no restaurante. Na parte da tarde, vamos 
visitar o recinto amuralhado do Kremlin. O Kremlin, 
antiga residência dos czares russos e sede atual do 
Presidência. Durante a visita, podemos desfrutar da 
mágica Praça das Catedrais: a Catedral da Assunção, 
a mais importante da Rússia, a Catedral de a Anun-
ciação e a de São Miguel Arcanjo. Vamos ver o pan-
teão dos príncipes moscovitas e czares russos, bem 
como outros monumentos históricos e arquitetôni-
cos. Traslados para o hotel e jantar. Hospedagem.

DIA 4. MOSCOU
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita ao 
Metro de Moscou, mais conhecida como “palácios 
subterrâneos”. Na construção do mesmo foram 
utilizadas mais de 20 variedades de mármore e foi 
decorado com mosaicos, afrescos e estátuas dos 
melhores artistas do país. Almoço. Na parte da 
tarde, visita ao Museu da Segunda Guerra Mundial, 
um dos maiores museus da Rússia, é um memorial 
comemorativo dos sacrifícios dos povos da União 
Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Está 

localizado no Monte Poklonnaya, um dos mais altos 
em Moscou. Jantar no hotel. Hospedagem.

DIA 5. MOSCOU
Buffet de café da manhã. Se desejar, você pode 
opcionalmente visitar o conhecido conjunto monu-
mental de Serguiev Posad, Património Mundial da 
UNESCO. Localizado a 70 km de Moscou. A Igreja 
da Assunção e o Mosteiro da Trinidad e San Sergio. 
Almoço. Tarde livre para passear pela cidade. Jantar 
e hospedagem.

DIA 6. MOSCOU - SÃO PETERSBURGO
Buffet de café da manhã. Em seguida, traslado para 
a estação para pegar o trem de Moscou para São 
Petersburgo. Chegada e traslado ao hotel. Almoço. 
Pela tarde, visita panorâmica. Cruzaremos a avenida 
Nevsky, rua principal da cidade na qual se destacam 
os edifícios da Torre da Duma Urbana e da Casa da 
Livro. Vamos passar pela Plaza el Art e Jardim de 
Verão. Admiraremos os Templos de São Isaac e El 
Salvador. Vamos contemplar a Catedral de Nossa 
Senhora de Kazan, uma das obras-primas da arqui-
tetura russa do século XIX construída de acordo com 
o modelo da Basílica de Roma por ordem do impera-
dor Paulo I no 1800. Jantar e hospedagem.

DIA 7. SÃO PETERSBURGO  
(excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita do 
Museu Hermitage, uma das galerias mais renoma-
das a nível mundial. Tem mais de 3 milhões de peças 
e está localizado na antiga residência dos czares 
russos. Suas coleções estão localizadas no Palácio 
de Inverno e nos edifícios do Velho, Novo e Pequeno 
Hermitage. Almoço. Mais tarde, vamos visitar a For-
taleza de São Pedro e San Pablo, localizada em a ilha 
de Zayaki. Salienta sua impressionante catedral do 
estilo barroco inicial, cujo campanário foi durante 
muito tempo o edifício mais alto da cidade com 122,5 
metros. Jantar no hotel. Visita noturna de São Pe-
tersburgo. Hospedagem.

DIA 8. SÃO PETERSBURGO
Buffet de café da manhã. Em seguida, temos uma 
visita para a Igreja do Salvador sobre o Sangue de-
rramado, a mais turística da cidade. Um magnífico 
exemplo da arquitetura de estilo russo chama a 
atenção do visitante por causa da cor de suas cú-
pulas e sua decoração. Almoço. À tarde, podemos 
visitar opcionalmente Petrodverets (ant Peterhof). 
A visita para o Palácio dará uma visão do luxo dos 
czares da época. Ele está localizado a 30 km de São 
Petersburgo e é Património Mundial pela UNESCO. 
Centro do conjunto constitui o Grande Palácio, que é 
construído no terraço marítimo e é de estilo Barroco. 
Se destacam seus parques e fontes. Jantar no hotel. 
Hospedagem.

DIA 9. SÃO PETERSBURGO
Buffet de café da manhã. Na hora indicada, transfira 
para aeroporto. Fim da viagem e nossos serviços.

RÚSSIA IMPERIAL
Moscou e São Petersburgo

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas de Moscou e São Petersburgo.

• Gabinete com paredes do Kremlin.

• Visitas ao metrô de Moscou. Museu da Segunda Guerra Mundial.

• Museu Hermitage.

• Fortaleza de San Pedro e San Pablo. Igreja de San Salvador.

• Visita noturna de São Petersburgo.

Hotéis previstos ou similares 

Moscou Izmailovo Delta  4**** Ciudad

Korston  4**** Ciudad

São Movska  4**** Ciudad

Petersburgo Holiday Inn Sokolniky 4**** Ciudad

Dostoevsky 4**** Ciudad

Datas início São  Petersburgo

Maio 13 19 27

Junho 3 8 16 22 30

Julho 6 14 20 27 28

Agosto 2 10 12 17 24 25 30

Setembro 8 14

Catedral de San Basilio (Moscú)

Datas início Moscou 

Maio 12 20 26 31

Junho 9 15 24 28

Julho 7 13 21

Agosto 4 18

Setembro 1 7 15

San Petersburgo

Moscú

9  dias  ... a partir de  1.260 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.260

Suplemento apart. Individual ................... 470

Spto. noites brancas 16/5 a 1/7 .............. 85

Desconto média pensão  ........................... -155

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado ou 

similar, com banheira ou chuveiro.
• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 jan-

tares.
• Excursões e visitas panorâmicas: 

Passeios panorâmicos de Moscou e  
São Petersburgo. Recinto murado do Kremlin. 
Metro de Moscou. Museu da Segunda Guerra 
Mundial. Museu Hermitage. Fortaleza de San 
Pedro e San Pablo. Igreja de San Salvador.  
Visita noturna de São Petersburgo.

• Entradas incluídas: 
Museu da Segunda Guerra Mundial. Kremlin, 
Museu Hermitage. Fortaleza de San Pedro e San 
Pablo.

• Ônibus de luxo para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, portagens e 
autorizações das cidades.

• Trem diurno de Moscou para São Petersburgo
• Fones de ouvido durante todo o itinerário.
• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás 
de ervas, sucos, queijo, presunto serrano / york, 
croissants e pão.

• Datas de início São Petersburgo opera investido.
• Visto: você deverá consultar os requisitos e condições 

correspondente no seu país de origem.

i

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


