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Encantos do Volga II

DIA 1. SÃO PETERSBURGO
Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e 
traslado ao porto para embarque. Acomodação. Tempo 
livre. Jantar. Noite a bordo.

DIA 2. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. São Petersburgo, uma das 
cidades mais belas do mundo. Desembarque para uma 
visita à cidade, conhecida como a Veneza do Norte por 

PLANO DE VIAGEM

Dia Porto chegada saída

1 SÃO PETERSBURGO (Rússia)
Transferência para o porto e 
embarque 

• •

2 SÃO PETERSBURGO 
Panorâmica à cidade 
Museu Hermitage

• •

3 SÃO PETERSBURGO 
Jardins de Pushkin (opcional)

• •

4 SÃO PETERSBURGO 
Día livre

• 16.45

5 MANDROGI 
Visita à cidade 

11.00 15.00

6 ILHA DE KIZHI 
Museu de Madeira a céu aberto

15.00 20.00 

7 GORITZY 
Mosteiro de São Cirilo 

13.00 16.00

8 YAROSLAV 
Visita à cidade 

09.00 14.00 

9 UGLICH 
Visita à cidade 

16.30 20.00

10 MOSCOU 
Panorâmica à cidade

13.00 •

11 MOSCOU 
Visita a Kremlim

• •

12 MOSCOU 
Desembarque e traslado ao 
aeroporto.

• •

suas vias navegáveis. O centro da cidade é considerado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Na parte 
da tarde, visita inclusa ao Museu Hermitage, um dos 
maiores do mundo. Retorno a bordo. Jantar. Noite a 
bordo.

DIA 3. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. Día livre. Jantar e noite a 
bordo.

DIA 4. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. Hoje oferecemos diferentes 
excursões opcionais, como por exemplo, a visita aos 
jardins do palácio Pushkin. Navegação para Mandrogi. 
Hoje a tripulação vai se apresentar diante de todos para 
desejar um feliz cruzeiro. Jantar. Noite a bordo.

DIA 5. MANDROGI
Pensão Completa a bordo. Enquanto navegamos pelo 
rio Suir, depois do café da manhã, participaremos de 
uma pequena reunião informativa sobre Mandrogi 
e Ilha de Kizhi. Chegada a Mandrogi no meio da 
manhã. Visita aos lugares mais interessantes: Vilarejo 
tradicional russo; interior e exterior de suas típicas casas 
de madeira. Almoço/churrasco russo “Shashlik” ao ar 
livre. Retorno ao navio e saída para Ilha de Kizhi. Jantar 
e noite a bordo.

DIA 6. ILHA DE KIZHI
Pensão Completa a bordo. Chegada a Kizhi. 
Desembarque e visita a pé pelos lugares mais 
emblemáticos. A ilha possui um Museu de Arquitetura 
de Madeira declarado Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Retorno a bordo e jantar. 

DIA 7. GORITZY
Pensão Completa a bordo. Chegada a Goritsky. 
Desembarque e visita à cidade, situada na margem 
esquerda do rio Cheksna. Sua maior atração turística 
é o mosteiro de São Cirilo do Lago Branco. Tarde de 
navegação. Jantar e noite a bordo.

DIA 8. YAROSLAVL
Pensão completa a bordo. Chegada a Yaroslavl. 
Desembarque e visita a esta antiga cidade russa 
localizada na confluência dos rios Volga e Kotorosl. 
Visita inclusa à Igreja do profeta Elias (por fora), e ao 

Mosteiro da Transfiguração, uma das atrações mais 
interessantes da cidade. Retorno a bordo. Almoço e 
navegação para Goritsky. Tarde a bordo durante a qual 
podemos continuar a cultivar nossos conhecimentos de 
russo, jogar uma partida de bingo russo. Jantar a bordo

DIA 9. UGLICH
Pensão Completa a bordo. Chegada a Uglich, uma 
cidade que faz parte do famoso anel de ouro formado 
pelas cidades medievais situadas ao redor de Moscou. 
Desembarque e visita inclusa ao Kremlin e à igreja 
de São Dimitri ensanguentado. Entre os muitos belos 
monumentos, destacamos a igreja da Assunção (1628). 
Retorno ao navio. Jantar e bordo e navegação para 
Moscou. Programa de entretenimento.

DIA 10. MOSCOU
Pensão Completa. Visita panorâmica inclusa pela 
cidade, que terá início na Praça Vermelha, onde 
se encontra o Museu de História e a Catedral da 
Intercessão, mais conhecida como Templo de São 
Basílio. Retorno a bordo para o jantar. Finalizado o 
passeio, você poderá optar entre fazer a visita opcional 
a Moscou de noite incluindo o metrô, conhecido como 
Palácio Subterrâneo, ou ainda, descansar a bordo 
desfrutando de uma noite musical.

DIA 11. MOSCOU
Pensão Completa a bordo. Visita ao Kremlin, antiga 
residência dos czares russos e atual sede da presidência. 
Veremos a mágica Praça das Catedrais da Anunciação, 
de São Miguel Arcanjo e da Assunção, a mais 
importante da Rússia. Tarde livre. Aproveite em Moscou 
para fazer compras ou participar de uma de nossas 
diversas excursões opcionais, como por exemplo: a 
metro de Moscou.  Jantar e noite a bordo.

DIA 12. MOSCOU
Café da manhã. Desembarque. Traslado grupal ao 
aeroporto e fim da viagem e de nossos serviços
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12 dias...... a partir de 1.800 $
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VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste 
variará en función de la antelación con que se solicite. 
Consultar al hacer la reserva.

INCLUIDO 

•  Traslados aeroporto-porto-aeroporto. 

•  Acomodação em camarotes conforme categoria 

escolhida. 

•  Estadia de 11 noites a bordo do MS Krasin, com 
pensão completa (primeiro dia, jantar e último, café 
da manhã).

•  Guías falando espanhol.

•  Cocktail de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão. 

•  Carregadores de malas: para o embarque e des-
embarque.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas inclusas em castelhano: 
panorâmica São Petersburgo e Museu Hermitage. Vi-
sitas a Mandrogi, Ilha de Kizhi, Mosteiro de São Cirilo, 
Goritsky, Yaroslav, Uglich, Moscou e Kremliny Uglich. 
Panorámica de Moscú y visita del Kremlin.  

MS KRASIN

NOTAS

O preço não inclui: Taxas portuárias e aeroporto, 
gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), teléfone 
e outros gastos não es¬pecificados como incluídos no 
itinerário.
Guia de língua espanhola local em Moscou e San 
Petersburgo e tradução simultânea no restante do 
cidades.
Excursões opcionais estão sujeitas a alterações. As 
transferências estão sujeitas a uma série de tiras horário 
de entrada e saída. Por favor, consulte.
Em caso de inundações ou diminuições imprevistas do 
rio ou de outro evento de força maior, o comandante 
pode ser visto forçada a modificar o programa e a 
rota por razões de segurança, incluso para realizar 
parte dele por rodovia, essa possibilidade constitui 
uma condição assumida pelo cliente na contratação da 
viagem. Os horários indicados são aproximados.

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. Os 
descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

Descontos venda
antecipada

• Reservas com 60 dias de antecedência

• Outros descontos:
•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel.
•  5% de desconto para maiores de 65 anos.

Datas assinaladas com  
reservando 60 dias 
antes da saída

Outras datas,
reservando 60 dias
antes da saída

8% 5%

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $ USA

Saídas
Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Maio 25 1.810 1.840 1.880

Junho 16 1.840 1.870 1.900

Junlo 8 30 1.870 1.900 1.930

Agosto 21 1.810 1.840 1.870

Setembro 12 1.810 1.840 1.870

Sumplemento cabines individuais: 50%.
Desconto para o terceiro passageiro em triplo: 10% para a terceira pessoa no deck inferior.


