
• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 51 €.
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas 
segundo programa. (Traslados em dias dife-
rentes ao tour tem suplemento). 

• Acomodação no hotel e café da manhã du-
rante todo o itinerário, acomodações duplas 
com chuveiro ou ducha. 

• 8 almoços e 8 jantares em restaurantes ou ho-
téis (sem bebidas) indicados no itinerário. 

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climati-
zado segundo o número de participantes. 

• Bilhete no trem rápido (classe turista) de São 
Petersburgo à Moscou. (Em algumas saídas 
este trajeto poderá ser realizado de avião). 

• Guia falando espanhol durante todo o itinerário. 
• Visitas panorâmicas das cidades com guia 

falando espanhol. 
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Superior 4*
São 
Petersburgo

Marriott / Radisson / Sokos / Holidae Inn / 
Vedenske 

Moscou Marriott / Holidae Inn / Radisson / Novotel 
/ Borodino 

Earoslavl Park Inn / Ring Premier/ St. Georges

Suzdal Nikolaevskie Posad / Kremlevske /Novotel / 
Pushkarskaea Slobod 

Hotéis previstos ou similares

RÚSSIA

São Petersburgo

Moscou

Earoslavl

Súzdal

3

1

1
3+1

A partir de 2.295 €
13

10 Dias
Visitando: São Petersburgo / Moscou / Rostov Veliki / Earoslavl / Kostromá / Suzdal / Bogoleuvobo / Vladimir

São Petersburgo, Moscou 
e Anel de Ouro Inclui trem de alta velocidade 

de S. Petersburgo à Moscou

Dia 1º (Dom): São Petersburgo
Chegada à São Petersburgo e traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel. 

Dia 2º (Seg): São Petersburgo 
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer 
seu centro histórico e seus principais monumentos. 
São Petersburgo, declarada Patrimônio Mundial da 
Humanidade pela UNESCO, é chamada de “Ve-
neza do Norte” devido aos inumeráveis canais, 
ilhas e pontes. Poderemos apreciar a Perspectiva 
Nevske, com seus prestigiosos edifícios: Palácio 
Anichkov, Palácio Belozerske, Catedral de Nossa 
Senhora de Kazán, Eliseev, etc. Atravessaremos 
a Fontanka, rio que cruza o centro urbano, assim 
como o rio Moika e o canal Griboeedov, onde en-
contra-se a celebre igreja de San Salvador sobre 
o Sangue Derramado, de estilo russo com suas 
cúpulas coloridas e douradas, em forma de bulbo. 
O antigo Palácio de Inverno, residência dos Czares 
agora Museu de Hermitage. Veremo s a estátua de 
Pedro o Grande frente ao edifício do Senado e a 
Catedral de San Isaac. Breve passeio pelo bairro 
Dostoiévski e visita da igreja de São Vladmir e o 
Mercado Kuznechne. Visita do navio de guerra 
“Aurora”, onde podemos admirar a vista espe-
tacular de seu majestoso navio de batalha e seus 
cânions históricos desde as margens do rio Neva. 
Visita exterior da cabine de Pedro o Grande. Con-
tinuaremos com a visita da Fortaleza de Pedro e 
Paulo. Almoço. Tarde livre. Jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 3º (Ter): São Petersburgo 
Café da manhã. Manhã livre. Almoço e visita do 
Museu de Hermitage, o maior museu da Rússia, 
assim como um dos mais importantes do mundo, 
contando com mais de 3 milhões de obras de 
arte. Continuação com um pequeno passeio pelo 
bairro do Palácio. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qua): São Petersburgo / Moscou 
Café da manhã. Visita à Pavlovsk e visita do Palácio 
com sua grande coleção de porcelanas e pinturas 
do interior e seus salões, o seu Parque com 600 

hectares. Continuação ao Parque de Catalina em 
Pushkin onde poderemos admirar seus jardins e o 
exterior do Palácio. Almoço e traslado a estação 
ferroviária. Saída a Moscou em trem de alta veloci-
dade de classe turista*. Chegada à Moscou. Traslado 
ao hotel, acomodação e jantar frio tipo piquenique.  
*Em caso de impossibilidade de reservar o trem, o 
transporte será realizado em avião de linha regular. 

Dia 5º (Qui): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou, 
seu centro histórico e seus principais monumen-
tos. Através da avenida Tverskaea, chegaremos a 
Plaza Roja, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, rodeada pelo Museu de História, 
as muralhas do Kremlin e a catedral de São Basílio. 
Aos arredores estão o teatro Bolshoi, a catedral de 
São Salvador, o imponente edifício da Lubianka, 
sede da antiga KGB, e as pequenas igrejas do 
velho bairro “Kitai Gorod”. Continuaremos pelas 
avenidas que cercam o rio Moskova, com vistas do 
parlamento, a Duma, o estádio olímpico e a “co-
lina de los gorriones”. Veremos o exterior do con-
vento de Novodevitchi e seu lago, que inspiraram 
a Tchaikovske no “Lago dos Cisnes” e pararemos 
no parque da Vitória. Continuaremos a animada 
rua Arbat no coração do centro antigo. Pequena 
degustação de vodka. Conheceremos as principais 
destilarias de álcool de 40 graus. Almoço. Visita ao 
metrô de Moscou.  Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 6º (Sex): Moscou 
Café da manhã. Visita do Kremlin com suas catedrais, 
é o mais importante do país e declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Visitaremos o interior 
do recinto para admirar a “Campana Zarina”, a maior 
do mundo e o “Canhão de Czar”, um dos maiores já 
construído. Finalizaremos visitando a celebre “Praça 
das Catedrais”. Almoço. Visita da catedral do Cristo 
Redentor e pequeno passeio guiado no bairro “Ou-
tubro Vermelho” e pelo bairro de Zamoskvorechee. 
Visita da Galeria Treteakov, onde poderemos admi-
rar a história da arte russa, sacra e laica, abriga mais 
de 130.000 obras criadas por artistas russas e a obra 
mestre “A Trindade”. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 7º (Sáb): Moscou / Serguiev Posad / 
Rostov Veliki / Earoslavl 
Café da manhã. Saída até o Monastério de Serguiev 
Posad, na Imperial rota do Anel de Ouro, um dos 
centros mais importantes da religião ortodoxa e de-
clarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Visita ao Monastério da Trinidade de São Sergio, 
conhecido como o “Vaticano Russo”. Almoço. 
Saída até Rostov Veliki. Visita panorâmica desta ci-
dade medieval que conta com numerosas igrejas 
e monastérios de grande interesse, assim como 
o magnífico Kremlin, considerado o mais belo da 
Rússia. Visita do Kremlin, a Praça das Catedrais, a 
Corte dos Bispos e o Jardim de Metropolita. Saída 
até Earoslav. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 8º (Dom): Earoslavl / Kostromá / 
Plios- Súzdal 
Café da manhã. Visita panorâmica de Earoslavl, uma 
das cidades do “Anel de Ouro” e declarada Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO, onde se destaca 
suas Galerias Comerciais, as Oficinas do Governo, 
a Casa Vakromeeev, a Universidade Estatal, Teatro 
Volkov, e a igreja mais antiga de toda Rússia, São 
João Batista. Continuamos as visitas da igreja do pro-
feta Elias e o monastério da Transfiguração do Salva-
dor. Saída até Kostromá. Almoço. Visita panorâmica 
de Kostromá, poderemos admirar a praça Susanin, 
Torre dos Bombeiros, Casa da Guarda, Monumento 
a Mijaíl Romanov, Monastério da Epifanía, Monastério 
Ipatiev, onde se destaca a catedral da Trinidade e o 
Palácio de Romanov. Visita do museu de arquitetura 
de madeira. Parada em Pilos, denominada “Suíça de 
Volga”, onde poderemos admirar a igreja da Ressu-
rreição de Cristo, igreja da Trinidade, igreja Vedéns-
kaea e a Catedral da Assunção. Saída até Súzdal. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 9º (Seg): Súzdal / Bogoleúbovo / 
Vladimir / Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica, considerada 
uma obra mestra da arquitetura russa, maravil-
hoso conjunto de 200 monumentos tanto reli-
giosos como civis, incluindo 27 campanários e 5 
monastérios. Visita do Kremlin, em seu interior 
se destaca a Catedral da Natividade e a igreja 
de madeira de São João Batista. Visita do Museu 
de Arquitetura de madeira, onde se destacam a 
igreja de madeira da Transfiguração a igreja de 
madeira da Ressureição. Visita exterior do monas-
tério de Salvador e São Eutímio. Visita do Con-
vento da Intercessão de Maria Pokrovske. Saída 

até Bogoleúbovo, onde poderemos ver as ruínas 
do castelo do príncipe Bogoleubske. Saída até 
Vladmir. Almoço. Visita panorâmica de Vladmir, a 
cidade mais importante da Rússia até a invasão 
dos mongóis e declarada Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. Visita exterior da catedral de 
Assunção, considerada uma das mais importan-
tes da Rússia e inspirada a catedral no Kremlin de 
Moscou. Visita a catedral de São Dimitri. Saída até 
Moscou. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 10º (Ter): Moscou 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!  
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

São Petersburgo

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apartamento  Duplo Sup. Apto.Indiv.
Tour 10 Dias:

S. Petersburgo / Moscou - Saídas 19 Maio a 30 Junho
Iti NR401

Categ. Superior 4* 2.475 975

Tour 10 Dias:
S. Petersburgo / Moscou – Demais Saídas

Iti NR401
Categ. Superior 4* 2.295 790

€

16

Maio 19

Junho 09, 30

Julho 14, 21

Agosto 04, 11, 18

Setembro 01, 15

2019

Saídas 2019
A SÃO PETERSBURGO: DOMINGOS 
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A partir de 830 €
+

57 Dias
Visitando:    São  Petersburgo / Moscou

Rússia 1: São Petersburgo e Moscou

Dia 1º (Dom): São Petersburgo 
Chegada à São Petersburgo e traslado ao hotel. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel. 

Dia 2º (Seg): São Petersburgo 
Café da manhã. Visita panorâmica de São Peter-
sburgo, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuaremos com a visita da 
Fortaleza de Pedro e Paulo, desde suas mural-
has, diariamente, uma bola de canhão marca as 
doze do meio dia. Almoço. Podemos apreciar 
a Perspectiva Nevske, com seus prestigiosos 
edifícios e o Bairro das Artes. Visita a Catedral 
de Nossa Senhora de Kazan. Tarde livre. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 3º (Ter): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de reali-
zar um passeio opcional a Peterhof, visitando o 
Grande Palácio e seu parque e retornando desde 
Peterhof a São Petersburgo em hidrofólio. Al-
moço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Visita opcional ao Museu do Hermitage, 
situado no antigo Palácio de Inverno, o maior 
museu da Rússia, assim como um dos mais im-
portantes do mundo, contando com mais de 3 
milhões de obras de arte e antiga residência dos 
Czares. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jan-
tar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qua): São Petersburgo / Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a Ca-
tedral de São Nicolau dos Marinheiros. (Visita 
incluída no Pacote Plus P+). Visita opcional à 
Pavlovsk e visita do Palácio com sua grande 
coleção de porcelanas e pinturas do interior 
e o requinte dos salões, e seu parque de 600 
hectares. Continuação ao Parque de Catalina 
em Pushkin onde poderemos admirar seus jar-
dins e o exterior do Palácio. (Visitas incluídas 

no Pacote Plus P+). Regresso a São Peters-
burgo. Almoço opcional. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Pela tarde traslado a estação 
ferroviária para tomar o trem rápido à Moscou 
(Classe Turista) * com chegada à Moscou na 
primeira hora da noite. Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar opcional. (Jantar frio tipo pique-
nique incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel. 

*Em função do horário definitivo do trem, uma 
das refeições do dia (almoço ou jantar) poderá 
ser piquenique.

Dia 5º (Qui): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou 
para tomar contato com a cidade, seu centro 
histórico e seus principais monumentos. Con-
templaremos os exteriores do celebre convento 
de Novodevitchi e seu lago, que inspiraram a 
Tchaikovske no “Lago dos Cisnes”. Almoço. Vi-
sita opcional ao metrô de Moscou. Ainda hoje é 
o principal meio de transporte da cidade e um 
dos principais do mundo. (Visita incluída no Pa-
cote Plus P+). Jantar opcional. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas 
segundo programa. (Traslados em dias diferen-
tes ao tour tem suplemento). 

• Acomodação no hotel e café da manhã durante 
todo o itinerário, apartamentos duplos com chu-
veiro ou ducha. 

• 2 almoços em restaurante (sem bebidas) indica-
dos no itinerário.

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climati-
zado segundo o número de participantes. 

• Bilhete no trem rápido (classe turista) de São Pe-
tersburgo à Moscou. (Em algumas saídas este 
trajeto poderá ser realizado de avião). 

• Guia falando espanhol durante todo o itinerário. 
• Visitas panorâmicas das cidades de São Peters-

burgo e Moscou com guia falando espanhol. 
• Visita da fortaleza de Pedro e Paulo. Visita da 

Catedral de Nossa Senhora de Kazan. Visita do 
Monastério de Novodevichi. 

• Áudio individual nas visitas. 
• Seguro de assistência Mapaplus. 

Não inclui
• Entradas a museus e monumentos (exceto nos 

lugares indicados), bebidas e gorjetas.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Superior 4*

S. Petersburgo
Park Inn be Radisson Nevske / Nashotel 
/ Radisson Blu / Marriott / Vendenske 
/ Sokos

Moscou Radisson Slaveanskaea / Novotel Cen-
tre / Holidae Inn / Azimut

Hotéis previstos ou similares

Dia 6º (Sex): Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kre-
mlin e suas Catedrais. A palavra “Kreml” significa 
fortaleza em russo. O de Moscou, berço da ci-
dade, é o mais importante do país, e foi decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Visitaremos o interior para admirar o “Sino Za-
rina”, o maior do mundo e o “Canhão de Czar”. 
Finalizaremos visitando a célebre “Praça das 
Catedrais” emolduradas pelas de São Miguel, 
a Ascensão e da Anunciação. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Almoço opcional (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Visita opcional a Ga-
leria de Treteakov. (Visita incluída no Pacote Plus 
P+). Incomparável pinacoteca, chamada assim 
em honra a seu fundador, o celebre negociante 
Pavel Treteakov. Jantar opcional (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Sáb): Moscou 
Café da manhã. Em horário apro-
priado, traslado ao aeroporto para em-
barque em voo de regresso. Fim dos 
nossos serviços. Até uma próxima viagem!  
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

São Petersburgo

Inclui trem de alta velocidade 

RÚSSIA

São Petersburgo

Moscou

3

3

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 2 almoços em São Petersburgo 
• 2 jantares em São Petersburgo 
• 1 almoço em Moscou 
• 3 jantares em Moscou (1 jantar frio tipo “pi-

quenique”)

EXTRAS
• Visita ao Museu de Hermitage com entrada. 

• Visita a Catedral de São Nicolau dos Marinheiros. 
• Excursão ao palácio e jardins de Pavlovske. 
• Excursão ao jardim e exteriores do Palácio 

de Pushkin. 
• Visita ao Metrô de Moscou com ticket. 
• Visita ao Kremlin e catedrais com entradas. 
• Visita a Galeria Treteakov com entradas
• Visita de la galería Treteakov con entrada.

 7 DIAS: SÃO PETERSBURGO / MOSCOU: 495 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 7 EXTRAS S

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 12 Mai / 30 Jun Demais Saídas Supl  Apto. Indiv.

Tour Rússia 1: 7 Dias:
São Petersburgo/

Moscou
Iti NR402

Categ. Superior 930 830 600

€

NOTAS IMPORTANTES:
• *A ordem das visitas poderá ser alterada no destino, mantendo-se íntegro o programa.
• *Em função do horário definitivo do trem, uma das refeições do dia (almoço ou jantar) poder ser tipo piquenique.

2

Abril: 07, 14, 21, 28
Maio: 05, 12, 19, 26
Junho: 02, 09, 16, 23, 30 
Julho: 01*, 07, 14, 15*, 21, 28, 29*

Agosto 04, 11, 12*, 18, 25, 26*
Setembro 01, 08, 09*, 15, 22, 29
Outubro 06, 13, 20, 27

2019

Saídas 2019 
A SÃO  PETERSBURGO: DOMINGOS 

 * Saídas especias as segundas-feiras
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Dia 1º (Qua): Moscou 
Chegada à Moscou e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 2º (Qui): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou 
para tomar contato com a cidade, seu centro 
histórico e seus principais monumentos. Através 
de amplas avenidas como a celebre Tverskaea, 
chegaremos a Plaza Roja, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, chamada assim 
pela cor dos ladrilhos dos edifícios que as cercam: 
o Museu de História, as muralhas de Kremlin e a 
Catedral de São Basílio. Estão próximos ao cele-
bre Teatro Bolshoi, a Catedral de São Salvador, o 
imponente edifício da Lubianka, sede da antiga 
KGB, e as pequenas igrejas do velho bairro “Kitai 
Gorod”. Recorreremos as avenidas que cercam o 
rio Moskova, com vistas do Parlamento, a Duma 
ou “Casa Blanca”, o estádio olímpico, a “colina 
de los gorriones”. Contemplaremos os exteriores 
do celebre convento de Novodévitchi e seu lago, 
que inspiraram a Tchaikovske no “Lago dos Cis-
nes” e pararemos no Parque da Vitória, construída 
antes da II Guerra mundial. Continuaremos até a 
rua Arbat, lugar de encontro dos moscovitas, ani-
mada via no coração do centro antigo. Visita do 
Convento de Novodévitchi, declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, e um dos mais 
belos da Rússia. Pequena degustação de vodka. 
Conheceremos as principais destilarias deste ál-
cool de 40 graus (em sua versão comercial) que fa-
ziam parte das porções de combate dos soldados 
soviéticos da II Guerra Mundial. Almoço. Tarde 
livre. (Visita ao Metrô de Moscou e jantar incluí-
dos no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Sex): Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kre-
mlin. (Visita incluída no Pacote Plus P+). A palavra 
“Kreml” significa fortaleza em russo. Construído 
no século XII, sua forma atual foi concluída no 
século XV, é um magnífico reflexo das diferentes 
etapas da arte russa. Hoje em dia abriga todos 
os órgãos do governo, político e religioso. Visita-
remos o interior para admirar o “Sino Zarina”, o 
maior do mundo e o “Canhão de Zar”. Finaliza-
remos visitando a célebre “Praça das Catedrais” 

emolduradas pelas de São Miguel, a Ascensão 
e da Anunciação. (Almoço e jantar incluídos no 
Pacote Plus P+). Tarde livre ou visita opcional da 
catedral do Cristo Redentor e pequeno passeio 
guiado no bairro “Outubro Vermelho” e pelo 
bairro de Zamoskvorechee. (Visitas incluídas 
no Pacote Plus P+). Continuação a Galeria de 
Treteakov. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Incomparável pinacoteca, chamada assim em 
honra a seu fundador, o celebre negociante Pavel 
Treteakov. O museu abriga mais de 130.000 obras 
criadas por artistas russos. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Sáb): Moscou / São Petersburgo 
Café da manhã. Excursão opcional à Serguiev Posad 
e visita do Monastério. (Excursão incluída no Pacote 
Plus P+). Situado a uns 70km ao nordeste da capital 
Russa, na rota imperial do Anel de Ouro, Serguiev 
Posad é um dos centros mais importantes da região 
ortodoxa. Se estabeleceu no lugar um monasté-
rio-fortaleza em 1340. Com o passar do tempo, o mo-
nastério se converteu em um dos mais espetaculares 
e importantes centros espirituais do país. Mais conhe-
cido como “Vaticano Russo”. Entre suas numerosas 
igrejas e catedrais destacam-se a cúpula azul da Cate-
dral de Assunção, a mais importante delas e Catedral 
da Dormição. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Visita opcional ao Mercado de Izmailovo. (Visita in-
cluída no Pacote Plus P+). Situado a pouca distância 
de Moscou, Izmailovo é celebre por seu imenso mer-
cado, onde você poderá encontrar de tudo. As mais 
tradicionais bonecas russas, joias e artigos de bijute-
rias, “souvenirs” da época soviética e também artesa-
natos de todos os cantos do país. Pela tarde traslado 
a estação ferroviária para tomar o trem rápido à 
Moscou (Classe Turista) * com chegada à Moscou 
na primeira hora da noite. Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar opcional. (Jantar frio tipo piquenique 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.  
*Em caso de impossibilidade de reservar o trem de 
alta velocidade, o transporte entre São Petersburgo 
e Moscou será realizado em avião de linha regular. 

Dia 5º (Dom): São Petersburgo 
Café da manhã. Visita panorâmica para tomar con-
tato com a cidade, seu centro histórico e seus prin-
cipais monumentos. São Petersburgo, declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, é cha-

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas se-
gundo programa. (Traslados em dias diferentes ao 
tour tem suplemento). 

• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo 
o itinerário, habitações duplas com chuveiro ou ducha. 

• 2 almoços em restaurante (sem bebidas) indicados 
no itinerário. 

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado 
segundo o número de participantes. 

• Bilhete em trem rápido (classe turista) de Moscou 
à São Petersburgo. Em algumas saídas este trajeto 
poderá ser realizado de avião. 

• Guia falando espanhol durante todo o itinerário. 
• Visitas panorâmicas das cidades com guia fa-

lando espanhol. 
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

mada também de “Veneza do Norte” devido aos 
inúmeros canais, ilhas e pontes. Poderemos apreciar 
a Perspectiva Neveske, com seus prestigiosos edifí-
cios: Palácio Anichkov, Palácio Belozerske, Catedral 
de Nossa Senhora de Kazán, Eliseev. Atravessare-
mos a Fontanka, rio que cruza o centro urbano de 
São Petersburgo, assim como o rio Moika e o canal 
Griboeedov. Sobre este último encontra-se a cele-
bre igreja de São Salvador sobre o Sangue Derra-
mado, de inconfundível arte russa, colorida e doura 
em forma de bulbo. O antigo Palácio de Inverno, 
imponente residência dos Czares, transformado no 
Museu de Hermitage. Veremos a estátua de Pedro 
o Grande em frente ao edifício do Senado e a Ca-
tedral de São Isaac. Continuaremos com a visita da 
Catedral de São Nicolau dos Marinheiros. Breve 
passeio pelo bairro de Dostoievski e visitaremos a 
igreja de São Vladimir e o Mercado Kuznechne. Vi-
sita exterior do navio de guerra “Aurora”, onde po-
demos admirar a vista espetacular de seu majestoso 
navio de batalha e seus cânions históricos desde as 
margens do rio Neva. Continuaremos com a visita 
da Fortaleza de Pedro e Paulo. Situada em uma 
pequena ilha frente ao Palácio de Inverno. Visita ex-
terior da cabine de Pedro o Grande, modesta casa 
de madeira, construída em 1703 e primeiro edifício 
de São Petersburgo. Almoço e tarde livre. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 6º (Seg): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu 
de Hermitage. Situado no antigo Palácio de In-
verno, o mais grande museu da Rússia, assim como 
um dos mais importantes do mundo, contando 
com mais de 3 milhões de obras de arte. Deve seu 
nome internacional em especial a suas coleções de 
pinturas das escolas italianas, flamenca, francesa e 
espanhola com obras de Leonardo da Vinci, Rafael 
e Rembrandt, assim como de Gauguin, Matisse, Van 
Gogh e Picasso. (Visitas incluídas no Pacote Plus 
P+). (Almoço e jantar incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Ter): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional à Pavlo-
vsk e visita do Palácio com sua grande coleção 
de porcelanas e pinturas do interior e a harmonia 
dos salões, e seu Parque de 600 hectares. Conti-
nuação ao Parque de Catalina em Pushkin onde 
poderemos admirar seus jardins e o exterior do 
Palácio. (Visitas incluídas no Pacote Plus P+). 
Tarde livre. (Almoço e jantar incluídos no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel. 

Moscou

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja as Condições Gerais.

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 2 almoços e 2 jantares em Moscou 
• 2 almoços em São Petersburgo 
• 4 jantares em São Petersburgo (1 jantar frio 

tipo piquenique) 

EXTRAS
• Visita ao Metrô de Moscou 
• Visita ao Kremlin 
• Visita a Catedral do Cristo Redentor 
• Breve passeio pelo bairro Outubro Vermelho 
• Breve passeio pelo bairro de Zamoskvorechee 
• Visita a Galeria Treteakov 
• Excursão a Sergiev Posad 
• Visita ao Mercado Izmailovo 
• Visita ao Museu de Hermitage 
• Breve passeio pelo bairro do Palácio 
• Excursão ao Palácio de Pavlovsk e Parque 
• Excursão ao Parque de Catalina em Pushkin 

8 DIAS: MOSCOU /SÃO PETERSBURGO: 595 € 
INCLUI 10 REFEIÇÕES E 12 EXTRAS

A partir de 1.075 €
+

5

8 Dias
Visitando:    Moscou / São  Petersburgo

Rússia 2: São Petersburgo e Moscou
Inclui trem de alta velocidade

2

Cidade Cat. Superior 4*

Moscou Marriott / Holidae Inn / Radisson / Novotel 
/ Borodino

São Petersburgo Marriott / Sokos / Holidae Inn / Vendenske 
/ Radisson

Hotéis previstos ou similares

RÚSSIA

São Petersburgo

Moscou

4

3

Abril 03, 10, 17, 24
Maio: 01, 08, 15, 22, 29
Junho: 05, 12, 19, 26
Julho: 03, 10, 17, 24, 31

Agosto 07, 14, 21, 28
Setembro 04, 11, 18, 25 
Outubro 02, 09, 16, 23, 30

2019

Saídas 2019 
A MOSCOU: QUARTAS-FEIRAS

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 15 Mai / 26 Jun Demais Saídas Sup. Apto.Indiv.

Tour 8 Dias:
Moscou/ S. Petersburgo

Iti NR403
Categ. Superior 4* 1.315 1.075 750

€

Dia 8º (Qua): São Petersburgo 
Café da manhã. Em horário apro-
priado, traslado ao aeroporto para em-
barque em voo de regresso. Fim dos 
nossos serviços. Até uma próxima viagem! 
Obs: os apartamentos deverão ser desocu-
pados até às 10h.
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apartamento  Duplo Sup. Apartamento Individual  

Tour 8 Dias:
Vilnius / Helsinque

Iti NR404
Categ. Primera 1.190 525

€

A partir de 1.190 €
+

7-10

8 e 14 Dias
Visitando:   Vilnius / Colina Das Cruzes / Rundale / Riga / Sigulda / Turaida / Gutmanis / Parnu / Tallinn / Helsinque. 

Extensão: São Petersburgo / Moscou

Países Bálticos:

Saídas 2019
A VILNIUS: SEGUNDAS-FEIRAS  

2019
Junho
Julho

10, 24
08, 22

Agosto
Setembro

05, 19
02, 16

Dia 1º (Seg): Vilnius 
Chegada à Vilnius e traslado ao hotel. Acomodação 
no hotel. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 2º (Ter): Vilnius 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade mo-
derna, e tour a pé do centro histórico. As cúpu-
las bulbosas ortodoxas se alternam na paisagem 
urbana com altas setas e colunatas de igrejas 
católicas e protestantes. Em nosso passeio pelo 
magnífico centro histórico, contemplaremos a 
Catedral de Vilnius com sua imponente estampa 
neoclássica, a igreja de São Pedro e São Paulo, 
a igreja de Santa Ana e a de São Nicolás, a mais 
antiga da Lituânia. Tarde livre e acomodação no 
hotel. (Almoço, jantar e visita a Trakai incluídos 
no Pacote Plus P+). Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Trakai, situado a poucos qui-
lômetros de Vilnius, declarada parque nacional, 
tanto por belezas naturais de seus lagos e bos-
ques, como pela importância histórica do lugar, 
sede do Grande Ducado da Lituânia e capital do 
país durante a Idade Média. O imponente Cas-
telo é uma magnífica construção situada em uma 
pequena ilha no centro de um lago idílico. 

Dia 3º (Qua): Vilnius / Colina Das Cruzes 
/ Rundale / Riga (386 km) 
Café da manhã no hotel. Saída até Siauliai. Pa-
rada na “Colina das Cruzes” em Siauliai onde 
os peregrinos depositam suas cruzes e rosários 
desde o século XIV. Saída até Rundale. Almoço. 
Visita do Palácio de Rundale construído em 1740 
pelo Duque da Curlandia. Destaca-se o Salão 
Dourado, o Salão Branco e a Grande Galeria, 
assim como os aposentos privados dos Duques. 
Saída até Riga. Acomodação no hotel. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 4º (Qui): Riga 
Café da manhã. Visita do Mercado Central de Riga, 
o maior mercado dos Países Bálticos e um dos 
maiores da Europa situado em pleno centro de 

Riga. Na continuação faremos a visita panorâmica 
de Riga, fundada pelo a arcebispo de Bremen em 
1201. Capital da Lituânia independente a partir de 
1991, a cidade recuperou sua antiga glória. Realiza-
remos um passeio panorâmico a pé no centro histó-
rico. Admiraremos os magníficos edifícios dos ricos 
comerciantes hanseáticos, assim como o Castelo 
de Riga, atual sede da Presidência da República, o 
antigo Convento e o Hospital do Espírito Santo, a 
catedral católica de São Jacob e visitaremos a Ca-
tedral de Riga, conhecida como o Domo, é a maior 
dos Países Bálticos. Celebre por seu espetacular 
órgão, o maior da Europa com: quatro teclados e 
mais de 6.700 tubos. A igreja de San Pedro bela 
construção gótica construída em 1209. Depois do 
terrível que ocorreu após os bombardeios da II 
Guerra Mundial, a igreja foi cuidadosamente restau-
rada. Tarde livre e acomodação no hotel. (Almoço, 
jantar e visita opcional incluídos no Pacote Plus 
P+). Visita opcional ao bairro de Art Nouveau onde 
encontra-se a maior concentração de edifícios Art 
Nouveau do mundo, com suas características facha-
das apresenta linhas sinuosas e rica ornamentação. 

Dia 5º (Sex): Riga / Sigulda / Turaida / 
Gutmanis / Parnu / Tallinn (380 km) 
Café da manhã. Saída em direção ao Parque 
Nacional do vale de Gauja, uma das mais belas 
paisagens da Europa do Norte, com seus rios 
e córregos, suaves colinas, frondosos bosques 
e misteriosas grutas. Visita de Sigulda preciosa 
cidade situada no centro do vale. Na outra mar-
gem do rio Gauja encontra-se a vila de Turaida. 
Visita do Castelo de Turaida construído em 1214, 
sobrevivente de numerosas guerras, incêndios e 
destruições. Também visitaremos a igreja de ma-
deira de Vidzeme e o cemitério de Livon, onde 
encontra-se a tumba de Maija, a “Rosa de Tu-
raida”, figura lendária. Visita das grutas de Gut-
manis onde tem origem as mais celebres lendas 
da Livones. Almoço. Saída até Parnu onde reali-
zaremos um passeio. Situada a 130km ao sul de 
Tallinn, as margens do mar Báltico, é conhecida 

como “capital do verão” da Estônia pela grande 
animação que reina na cidade durante o verão. 
Saída até Tallinn. Acomodação no hotel. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 6º (Sáb): Tallinn 
Café da manhã. Visita panorâmica de Tallinn, 
oficialmente fundada em 1219 por invasores 
dinamarqueses, após a independência, recupe-
rada em 1991, a cidade foi restaurada agora e 
é hoje em dia uma das mais belas capitais da 
Europa. Admiraremos o centro antigo medieval, 
dividido em três partes: Toompea, a “colina de 
la catedral”; a Cidade Velha e a Cidade Estônia. 
Visita da catedral que conserva entre seus muros 
os escudos de armas das principais famílias da 
comunidade báltica-alemã, que formaram a elite 
da cidade. Apreciaremos também a beleza im-
ponente da catedral ortodoxa e do imponente 
Castelo de Toompea, sede do Parlamento Estô-
nio. Tarde livre e acomodação no hotel. (Almoço, 
jantar e visita ao Museu Rocca al Mare incluídos 
no Pacote Plus P+). Possibilidade de visitar op-
cionalmente o Museu Etnográfico ao ar livre 
“Rocca-al-Mare”. Recreação magnífica de uma 
típica aldeia da Estônia, situada em um belo 
bosque junto a costa do Báltico. 

Dia 7º (Dom): Tallinn / Helsinque
Café da manhã. Traslado ao porto para sair em 
ferre até Helsinque. Chegada à capital da Finlân-
dia. Desembarque e traslado ao centro histórico 
para fazermos uma visita a pé e admirar a Manner-
heimintie, a praça do Senado onde encontra-se 
a estátua de Alexandre II e a catedral luterana. 
Almoço. Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Seg): Helsinque
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!  
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas 
segundo programa. 

• Acomodação e café da manhã nos hotéis 
categoria primeira, apartamentos duplos com 
chuveiro ou ducha. 

• 3 almoços em restaurante (sem bebidas). 
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climati-

zado segundo número de participantes. 
• Guia acompanhante falando espanhol durante 

o itinerário. 
• Visitas e entradas que se indicam no pro-

grama com guia local falando espanhol. 
• Seguro e assistência de viagem Mapaplus.
• Passagem de barco Tallin - Helsinque

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Primera
Vilnius Best Western / Crowne Plaza 
Riga Islande / Maritim Park / Albert

Tallinn
Sokos Viru / Meriton Grand & Spa /
Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia /
Pk Ilmarine / Europa

Helsinque Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4* 

Hotéis previstos ou similares

Rundale

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 3 almoços em restaurante e 6 jantares nos 

hotéis (sem bebidas)..

EXTRAS
• Visita a Trakai com entrada ao Castelo. 
• Visita Barrio Art Nouveau em Riga. 
• Visita ao Museu Rocca ao Mare com entrada 

desde Tallinn

 8 DIAS: VILNIUS / TALLINN: 315 €  
INCLUI 9 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS 

“ Estônia, Letônia, Lituânia
  e Finlândia“

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja as Condições Gerais.

NOTAS IMPORTANTES 
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente 

nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas). 
• A ordem das visitas poderá ser alterada no destino, 

mantendo-se íntegro o programa

3-5
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 24 Junho Demais Saídas Sup. Apto Individual  

Tour de 14 Dias:
Vilnius / Moscou

Iti NR405
Categ. Superior 2150 2050 1125

€

Saídas 2019
A VILNIUS: SEGUNDAS-FEIRAS

2019
Junho
Julho

24
08, 22

Agosto
Setembro

05, 19
02

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas segundo programa. (Traslados em dias diferentes 
ao tour tem suplemento). 

• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário em apartamentos duplos. 
• 3 almoços em restaurante (sem bebidas). 
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o número de participantes. 
• Bilhete em trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à Moscou. 
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário. 
• Visitas panorâmicas das cidades com guia local falando espanhol. 
• Áudio individual nas visitas. 
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour IncluiSI

Cidade Categoria Superior: 4*

São Petersburgo Park Inn be Radisson Nevske / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendenske / Sokos

Moscou Radisson Slaveanskaea / Novotel Centre / Holidae Inn / Azimut

Hotéis previstos ou similares

Para os passageiros com Tour completo:

Dia 8º (Seg): Helsinque / São Peters-
burgo 
Café da manhã. Tempo livre e saída em ônibus 
até a fronteira russa. Chegada a São Peters-
burgo. Acomodação no hotel. 

Dia 9º (Ter): São Petersburgo 
Café da manhã. Visita panorâmica de São Peter-
sburgo, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuaremos com a visita da 
Fortaleza de Pedro e Paulo, desde suas muralhas, 
diariamente, uma bola de canhão marca as doze 
do meio dia. Almoço. Tarde livre. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P +). Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Qua): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar 
um passeio opcional a Peterhof, visitando o Grande 
Palácio e seu parque e retornando desde Peterhof 
a São Petersburgo em hidrofólio. Almoço opcional. 
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Visita opcional 
ao Museu do Hermitage, situado no antigo Palácio 
de Inverno, o maior museu da Rússia, assim como 
um dos mais importantes do mundo, contando com 
mais de 3 milhões de obras de arte e antiga residên-
cia dos Czares. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Jantar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 11º (Qui): São Petersburgo / Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a Catedral 
de São Nicolau dos Marinheiros. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Visita opcional à Pavlovsk e visita 
do Palácio com sua grande coleção de porcelanas 
e pinturas do interior e o requinte dos salões, e seu 
parque de 600 hectares. Continuação ao Parque de 
Catalina em Pushkin onde poderemos admirar seus 
jardins e o exterior do Palácio. (Visitas a Pavlosk e 
Pushkin incluídas no Pacote Plus P+). Regresso 
a São Petersburgo. Almoço opcional. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde traslado 
a estação ferroviária para tomar o trem rápido à 
Moscou (Classe Turista) * com chegada à Moscou 
na primeira hora da noite. Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar opcional. (Jantar incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel. 

*Em função do horário definitivo do trem, uma 
das refeições do dia (almoço ou jantar) poderá 

ser piquenique.

Dia 12º (Sex): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou 
para tomar contato com a cidade, seu centro 
histórico e seus principais monumentos. Con-
templaremos os exteriores do celebre convento 
de Novodevitchi e seu lago, que inspiraram a 
Tchaikovske no “Lago dos Cisnes”. Almoço. Vi-
sita opcional ao metrô de Moscou. Ainda hoje é 
o principal meio de transporte da cidade e um 
dos principais do mundo. (Visita incluída no Pa-
cote Plus P+). Jantar opcional. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 13º (Sáb): Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kre-
mlin e suas Catedrais. A palavra “Kreml” significa 
fortaleza em russo. O de Moscou, berço da ci-
dade, é o mais importante do país, e foi decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Visitaremos o interior para admirar o “Sino Za-
rina”, o maior do mundo e o “Canhão de Czar”. 
Finalizaremos visitando a célebre “Praça das 
Catedrais” emolduradas pelas de São Miguel, 
a Ascensão e da Anunciação. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Almoço opcional (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Visita opcional a Ga-
leria de Treteakov. (Visita incluída no Pacote Plus 
P+). Incomparável pinacoteca, chamada assim 
em honra a seu fundador, o celebre negociante 
Pavel Treteakov. Jantar opcional (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 14º (Dom): Moscou 
Café da manhã. Em horário apro-
priado, traslado ao aeroporto para em-
barque em voo de regresso. Fim dos 
nossos serviços. Até uma próxima viagem! 
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h

São Petersburgo

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 3 almoços em restaurante e 6 jantares nos hotéis (sem bebidas). 
• 2 almoços em São Petersburgo (sem bebidas). 
• 2 jantares em São Petersburgo (sem bebidas). 
• 1 almoço em Moscou (sem bebidas). 
• 3 jantares em Moscou (sem bebidas). ¡ 

EXTRAS
• Visita a Trakai com entrada ao castelo. 
• Visita Barrio Art Nouveau em Riga. 
• Visita ao Museu Rocca al Mare com entrada desde Tallinn. 
• Visita ao Museu de Hermitage com entrada. 
• Visita a Catedral de São Nicolau dos Marinheiros. 
• Excursão ao palácio e jardins de Pavlovske. 
• Excursão aos jardins e exteriores do palácio de Pushkin. 
• Visita ao Metrô de Moscou com ticket. 
• Visita ao Kremlin e catedrais com entradas. 
• Visita a Galeria Treteakov com entrada.

14 DIAS:TALLINN / MOSCOU: 755 € INCLUI 17 REFEIÇÕES E 10 EXTRAS

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja as Condições Gerais.

Tour Completo com extensão à Rússia: 14 Dias / 13 Noites

 ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA

RÚSSIA

FINLÂNDIA

Tallinn

Helsinque São Petersburgo

Riga

Vilnius
2

2

2

Moscou

3

3

1
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+
4

A partir de 1225 €

Visitando:  Moscou / São Petersburgo / Helsinque / Tallinn /Riga / Vilnius

9 ou 16 Dias

Rússia e Belezas do Báltico: 
“Finlândia, Estônia, Letônia, e Lituânia” 
  com pré-extensão a Rússia

Dia 1º (Dom): Moscou 
Chegada à Moscou e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 2º (Seg): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou 
para apreciarmos os edifícios emblemáticos da 
cidade. Contemplaremos os exteriores do cele-
bre convento de Novodévitchi e seu lago, que 
inspiraram a Tchaikovske no “Lago dos Cisnes”. 
Almoço. Visita opcional do Metro de Moscou. 
Nos dias de hoje ainda é o principal meio de 
transporte da cidade e um dos principais do 
mundo. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jan-
tar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Ter): Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kre-
mlin. (Visita incluída no Pacote Plus P+). A palavra 
“Kreml” significa fortaleza em russo. Construído 
no século XII, sua forma atual foi concluída no 
século XV, é um magnífico reflexo das diferentes 
etapas da arte russa. Hoje em dia abriga todos 
os órgãos do governo, político e religioso. Visita-
remos o interior para admirar o “Sino Zarina”, o 
maior do mundo e o “Canhão de Zar”. Finaliza-
remos visitando a célebre “Praça das Catedrais” 
emolduradas pelas de São Miguel, a Ascensão 
e da Anunciação. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). Almoço opcional. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Visita opcional a Galeria de 
Treteakov. Incomparável pinacoteca, chamada 
assim em honra a seu fundador, o celebre nego-

ciante Pavel Treteakov. (Visita incluída no Pacote 
Plus P+). Jantar opcional (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qua): Moscou / São Petersburgo 
Café da manhã. Na hora prevista, traslado a 
estação de trem e saída em trem de alta velo-
cidade até São Petersburgo.  Chegada e acomo-
dação no hotel.

Dia 5º (Qui): São Petersburgo 
Café da manhã. Visita panorâmica de São Peter-
sburgo, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuaremos com a visita da 
Fortaleza de Pedro e Paulo, desde suas mural-
has, diariamente, uma bola de canhão marca as 
doze do meio dia. Almoço. Tarde livre. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P +). Acomodação no 
hotel. 

Dia 6º (Sex): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de reali-
zar um passeio opcional a Peterhof, visitando o 
Grande Palácio e seu parque e retornando desde 
Peterhof a São Petersburgo em hidrofólio. Al-
moço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Visita opcional ao Museu do Hermitage, 
situado no antigo Palácio de Inverno, o maior 
museu da Rússia, assim como um dos mais im-
portantes do mundo, contando com mais de 3 
milhões de obras de arte e antiga residência dos 
Czares. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jan-
tar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Sáb): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre para seguir aprovei-
tando esta cidade maravilhosa. Acomodação 
no hotel. 

Dia 8º (Dom): São Petersburgo / Hel-
sinque
Café da manhã. Na hora marcada saída em ôni-
bus até a fronteira com a Finlândia. Chegada a 
Helsinque. Acomodação no hotel. 

Tour Países Bálticos 9 dias 

Dia 1º (Dom): Helsinque / Tallin
Chegada, traslado e acomodação no hotel.

Dia 2/9º (Seg): Helsinque / Tallinn
Café da manhã. Traslado ao centro histórico para 
fazermos uma visita a pé e admirar a Mannerhei-
mintie, a praça do Senado onde encontra-se a 
estátua de Alexandre II e a catedral luterana. Al-
moço. Pela tarde, traslado ao porto para sair em 
ferre até Tallin. (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel em Tallin.

Dia 3/10º (Ter): Tallinn 
Café da manhã. Visita panorâmica de Tallinn, 
oficialmente fundada em 1219 por invasores 
dinamarqueses, após a independência, recupe-
rada em 1991, a cidade foi restaurada agora e 
é hoje em dia uma das mais belas capitais da 
Europa. Admiraremos o centro antigo medieval, 
dividido em três partes: Toompea, a “colina de 
la catedral”; a Cidade Velha e a Cidade Estônia. 

Visita da catedral que conserva entre seus muros 
os escudos de armas das principais famílias da 
comunidade báltica-alemã, que formaram a elite 
da cidade. Apreciaremos também a beleza im-
ponente da catedral ortodoxa e do imponente 
Castelo de Toompea, sede do Parlamento Estô-
nio. Tarde livre e acomodação no hotel. (Almoço, 
jantar e visita ao Museu Rocca al Mare incluídos 
no Pacote Plus P+). Possibilidade de visitar op-
cionalmente o Museu Etnográfico ao ar livre 
“Rocca-al-Mare”. Recreação magnífica de uma 
típica aldeia da Estônia, situada em um belo 
bosque junto a costa do Báltico. 

Dia 4/11º (Qua): Tallinn
Café da manhã e acomodação. Dia livre na ci-
dade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Dia 5/12º (Qui): Tallinn / Parnu / Gutma-
nis / Turaida / Sigulda / Riga (380 km) 
Café da manhã. Saída até Parou, onde realiza-
remos um breve passeio. Localizada a 130km ao 
sul de Tallinn, as margens do mar Báltico, é con-
hecida como “capital do verão” da Estônia pela 
grande animação que reina na cidade durante 
o verão. Saída em direção ao Parque Nacional 
do vale de Gauja, uma das mais belas paisagens 
da Europa do Norte, com seus rios e córregos, 
suaves colinas, frondosos bosques e misteriosas 
grutas. Visita de Sigulda preciosa cidade situada 
no centro do vale. Na outra margem do rio Gauja 
encontra-se a vila de Turaida. Visita do Castelo 
de Turaida construído em 1214, sobrevivente 
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria  23 Junho Demais Saídas Sup. Apto Individual  

Tour 09 Dias:
Helsinque/Vilnius

Iti NR406
Categ. Única 1225 580

Tour 16 Dias:
Mosou/Vilnius

Iti NR407
Categ. Única 2595 2475 1275

€

de numerosas guerras, incêndios e destruições. 
Também visitaremos a igreja de madeira de Vi-
dzeme e o cemitério de Livon, onde encontra-se 
a tumba de Maija, a “Rosa de Turaida”, figura 
lendária. Visita das grutas de Gutmanis onde 
tem origem as mais celebres lendas da Livones. 
Almoço. Saída até Riga. Acomodação no hotel. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 6/13º (Qui): Riga 
Café da manhã. Visita do Mercado Central de 
Riga, o maior mercado dos Países Bálticos e um 
dos maiores da Europa situado em pleno centro 
de Riga. Na continuação faremos a visita panorâ-
mica de Riga, fundada pelo a arcebispo de Bre-
men em 1201. Capital da Lituânia independente 
a partir de 1991, a cidade recuperou sua antiga 
glória. Realizaremos um passeio panorâmico a 
pé no centro histórico. Admiraremos os magnífi-
cos edifícios dos ricos comerciantes hanseáticos, 
assim como o Castelo de Riga, atual sede da 
Presidência da República, o antigo Convento e o 
Hospital do Espírito Santo, a catedral católica de 
São Jacob e visitaremos a Catedral de Riga, con-
hecida como o Domo, é a maior dos Países Bálti-
cos. Celebre por seu espetacular órgão, o maior 
da Europa com: quatro teclados e mais de 6.700 
tubos. A igreja de San Pedro bela construção 
gótica construída em 1209. Depois do terrível 
que ocorreu após os bombardeios da II Guerra 
Mundial, a igreja foi cuidadosamente restaurada. 
Tarde livre e acomodação no hotel. (Almoço, jan-
tar e visita opcional incluídos no Pacote Plus P+). 
Visita opcional ao bairro de Art Nouveau onde 
encontra-se a maior concentração de edifícios 
Art Nouveau do mundo, com suas caracterís-
ticas fachadas apresenta linhas sinuosas e rica 
ornamentação.

Pré-Extensão Rússia - Tour Completo de 16 dias
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas segundo programa. (Traslados em dias diferentes 

ao tour tem suplemento). 
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário em apartamentos duplos. 
• 2 almoços na Rússia, 3 almoços no Báltico  (sem bebidas) indicados no itinerário. 
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o número de participantes. 
• Bilhete em trem rápido Sapsan (classe turista) de Moscou à São Petersburgo. 
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário. 
• Visitas panorâmicas das cidades com guia local falando espanhol. 
• Áudio individual nas visitas. 
• Seguro de assistência Mapaplus

Tour de países Bálticos  9 Dias
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário em apartamentos duplos. 
• 3 almoços em restaurantes (sem bebidas). 
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o número de participantes. 
• Guia falando espanhol durante todo o itinerário. 
• Visitas e entradas indicadas no itinerário com guia em espanhol.
• Passagem de barco Helsinque / Tallin
• Seguro de assistência Mapaplus
Não inclui
• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos locais indicados), bebidas e gorjetas.

O Tour IncluiSI

REFEIÇÕES
• 3 almoços em restaurante.
• 7 jantares nos hotéis (sem bebidas) 

 
 

EXTRAS
• Visita ao Museu Rocca al Mare com entrada 

desde Tallinn. 
• Visita ao Bairro Art Nouveau em Riga
• Visita a Trakai com entrada ao castelo

9 DIAS: TALLINN / VILNIUS:  350 €  INCLUI 10 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

Pacote Plus

16 DIAS: TOUR COM PRÉ-EXTENSAO RÚSSIA MOSCOU / VILNIUS:
945 € INCLUI 16 REFEIÇÕES E 10 EXTRAS

REFEIÇÕES
• 1 almoço em São Petersburgo. 
• 2 jantares em São Petersburgo. 
• 1 almoço em Moscou. 
• 2 jantares em Moscou. 
• 1 almoço em Tallin.
• 1 almoço em Riga.
• 1 almoço em Vilnius.
• 7 jantares nos Países Bálticos.s

EXTRAS
• Visita ao Museu de Hermitage com entrada. 
• Visita a Catedral de São Nicolau dos Marin-

heiros. 
• Excursão ao palácio e jardins de Pavlovske. 
• Excursão aos jardins e exteriores do palácio 

de Pushkin. 
• Visita ao Metrô de Moscou com ticket. 
• Visita ao Kremlin e catedrais com entradas. 
• Visita a Galeria Treteakov com entrada.
• Visita ao Museu Rocca al Mare com entrada 

desde Tallinn. 
• Visita ao Bairro Art Nouveau em Riga
• Visita a Trakai com entrada ao castelo

Cidade Cat. Primera

Moscou Radisson Slaveanskaea / Novotel Centre / Holidae Inn / Azimut

São Petersburgo Park Inn be Radisson Nevske / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendenske / Sokos

Helsinque Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4* 

Tallinn Sokos Viru / Meriton Grand & Spa /Domina Inn Tallin / Radisson Blu Olimpia /Pk Ilmarine / Europa

Riga Islande / Maritim Park / Albert

Vilnius Best Western / Crowne Plaza 

Hotéis previstos ou similares

Dia 7/14º (Sex): Riga / Rundale / Colina 
Das Cruzes / Vilnius (386 km)
Café da manhã no hotel. Saída até Rundale. Al-
moço. Visita do Palácio de Rundale construído 
em 1740 pelo Duque da Curlandia. Destaca-se 
o Salão Dourado, o Salão Branco e a Grande 
Galeria, assim como os aposentos privados dos 
Duques. Saída até Siauliai. Parada na “Colina das 
Cruzes” em Siauliai onde os peregrinos deposi-
tam suas cruzes e rosários desde o século XIV. 
Saída até Vilnius. Acomodação no hotel. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+).

Dia 8/15º (Sáb): Vilnius 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade mo-
derna, e tour a pé do centro histórico. As cúpu-
las bulbosas ortodoxas se alternam na paisagem 
urbana com altas setas e colunatas de igrejas 
católicas e protestantes. Em nosso passeio pelo 
magnífico centro histórico, contemplaremos a 
Catedral de Vilnius com sua imponente estampa 
neoclássica, a igreja de São Pedro e São Paulo, 
a igreja de Santa Ana e a de São Nicolás, a mais 
antiga da Lituânia. Tarde livre e acomodação no 
hotel. (Almoço, jantar e visita a Trakai incluídos 
no Pacote Plus P+). Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Trakai, situado a poucos qui-
lômetros de Vilnius, declarada parque nacional, 
tanto por belezas naturais de seus lagos e bos-
ques, como pela importância histórica do lugar, 
sede do Grande Ducado da Lituânia e capital do 
país durante a Idade Média. O imponente Cas-
telo é uma magnífica construção situada em uma 
pequena ilha no centro de um lago idílico. 

Dia 9/16º (Dom): Vilnius
Café da manhã. Traslado de saída até o aero-
porto. Fim da viagem e dos nossos serviços.
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Dia 1º (Ter): Helsinque 
Encontro com guia acompanhante no hotel as 
18:30. Acomodação no hotel. (Não inclui tras-
lado de chegada). 

Dia 2º (Qua): Helsinque / Tallinn / He-
lsinque
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao 
porto para uma travessia em ferre entre Helsin-
que e Tallin, um trajeto de aproximadamente 
2 horas. Chegada e visita panorâmica de Tallin 
com sua encantadora Cidade Medieval onde se 
destacam o Castelo de Toompea, a Catedral de 
Alexander Nevske, a igreja Catedral, a Praça do 
Mirador e a Praça da Prefeitura. Tempo livre para 
explorar a cidade. No final da tarde traslado ao 
porto para uma nova travessia em ferre de Tallin 
a Helsinque. Chegada à Helsinque e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Qui): Helsinque / Estocolmo 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâ-
mica desta cidade conhecida como “A Cidade 
Branca do Norte”. Durante a visita passaremos 
pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do 
Senado, a igreja Tempeliaukkio, igreja luterana 
de forma circular esculpida em uma pedra cuja 
cúpula tem formato de uma gigantesca espiral 
de fio de cobre. Também passaremos pelo par-
que com o monumento a Sibelius, o mercado 
do porto e a rua Esplanaadi. Pela tarde traslado 
ao porto onde embarcaremos em um cruzeiro 
noturno TALLINK com destino a Estocolmo. Du-
rante a travessia poderemos desfrutar da beleza 

do arquipélago sueco que conta com mais de 
24.000 ilhas. Os passageiros devem preparar 
uma mala de mão para esta noite à bordo, já 
que não terão acesso a suas malas durante este 
trajeto. Jantar a bordo com bebidas incluídas e 
acomodação em cabines com vista para o mar.

Dia 4º (Sex): Estocolmo 
Café da manhã a bordo. Chegada pela manhã e 
traslado ao hotel. Dia livre para explorar a cidade, 
fazer compras nas maravilhosas lojas de desenho 
escandinavo ou simplesmente sentar-se em 
algum lugar e desfrutar da cultura cosmopolita 
e moderna desta capital. Acomodação no hotel. 

Para os passageiros com a opção de 11 dias 
começando em Estocolmo: Encontro com guia 
acompanhante no hotel as 18:30. Acomodação 
no hotel. (Não inclui traslado de chegada). 

Dia 5º (Sáb): Estocolmo 
Café da manhã. Pela manhã visita guiada de 
Estocolmo. Visitaremos o centro antigo, Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruas e edifícios 
de cores alegres. Contemplaremos o exterior do 
Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa 
dos Nobres. Tarde livre para continuar conhe-
cendo a cidade ou realizar uma excursão opcio-
nal visitando a famosa Prefeitura de Estocolmo e 
o museu do navio de guerra Vasa. Acomodação 
no hotel. 

Dia 6º (Dom): Estocolmo / Hamar 
Café da manhã. Saída pela manhã em ônibus 

privativo de longa distância. Passaremos pela re-
gião dos lagos até chegar a atrativa cidade sueca 
de Karlstad, onde faremos uma parada. Conti-
nuaremos nossa viagem atravessando a fronteira 
Noruega e passando pela costa do maior lago 
da Noruega, o Mjosa, chegando ao final da tarde 
a cidade de Hamar onde faremos um pernoite. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 7º (Seg): Hamar / Bergen 
Café da manhã. Saída em direção à Sogn og 
Fjordane, região onde se encontra o fiorde mais 
largo e profundo da Noruega, conhecido tam-
bém como o Fiorde dos Sonhos. Navegaremos 
pelo Fiorde dos Sonhos de Flam até Gudvan-
gen, um passeio de aproximadamente 2 horas 
de duração, onde contemplaremos águas verdes 
cristalinas, impressionantes falésias e cachoeiras. 
Ao final do cruzeiro continuaremos nossa viagem 
em direção a cidade conhecida como a capital 
dos fiordes, Bergen. Passaremos pela região 
de Hordaland e Voss, um lugar perfeito para os 
amantes da natureza, cuja paisagem nos mos-
trará cenários de sonhos, chegando à Bergen no 
final do dia. Acomodação no hotel. 

Dia 8º (Ter): Bergen 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da 
cidade com guia acompanhante. Bergen é consi-
derada uma das cidades mais charmosas da Eu-
ropa e anteriormente foi a capital da Noruega. 
Visitaremos entre outros pontos interessantes o 
mercado do pescado e a zona conhecida como 
Breggen, zona muito emblemática por suas 

casas da época da Liga Hanseática. Tarde Livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a casa 
do famoso compositor norueguês Edvard Grieg. 
Acomodação no hotel. 

Dia 9º (Qua): Bergen / Balestrand 
Café da manhã. Depois do meio dia saída até 
Balestrand. Durante o trajeto tomaremos um 
ferre que nos levará de Oppedal até Lavik, che-
gando posteriormente a uma encantadora zona 
de fiordes onde se encontra o famoso hotel 
Kvikne´s, lugar histórico e romântico situado 
perfeitamente em um cenário natural de beleza 
absoluta. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 10º (Qui): Balestrand / Oslo 
Café da manhã. Continuaremos nossa viagem 
com destino à Oslo, a capital da Noruega. No 
caminho faremos travessias curtas em ferre, 
parando posteriormente em Borgund, onde 
visitaremos a charmosa igreja de madeira, Bor-
gund Stavkirke com entrada incluída. As árvores 
utilizadas na sua construção foram esculpidas no 
final do século XII e desde esses tempos formam 
parte de uma fantástica paisagem, tornando essa 
igreja umas das mais visitadas e fotografadas da 
Noruega. Continuares nossa viagem chegando 
à Oslo no final do dia. Acomodação no hotel. 

Dia 11º (Sex): Oslo 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica 
da cidade de Oslo que nos levará a conhecer 
o Parque de Frogner com suas controversas 
esculturas do famoso artista Gustav Vigeland, o 
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+

7-8

11 e 14 Dias
Visitando: : Helsinque / Tallinn / Estocolmo / Hamar / Bergen / Balestrand / Oslo / Copenhague

Escandinávia Espetacular

2019
Maio
Junho
Julho

21, 28
18, 25
16, 23

Agosto
Setembro

13, 20
17

Saídas 2019
A HELSINQUE: TERÇAS-FEIRAS  

2019
Maio
Junho
Julho

24, 31
21, 28
19, 26

Agosto
Setembro

16, 23
20

Saídas 2019
A ESTOCOLMO: SEXTAS-FEIRAS  

 3-4



189Países Nórdicos, Bálticos e Rússia

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apartamento  Duplo Sup. Apto.Indiv.

Tour 11 Dias:
Estocolmo/Copenhague

A partir do dia 04 em Estocolmo até o dia 14 em Copenhague
Iti NR408

Categ. Superior 4* 2.675 995

Tour 14 Dias:
Helsinque/Copenhague

A partir do dia 01 em Helsinque até o dia 14 em Copenhague
  Iti NR409

Categ. Superior 4* 3.350 1.275

€

• Acomodação no hotel mencionado com café da manhã buffet. 
• 1 noite a bordo do Tallink Silja Line Tallin-Estocolmo em cabines com vista ao mar e café da 

manhã buffet incluído (na opção de 14 dias). 
• 1 noite a bordo do DFDS Seawaes Oslo-Copenhague em cabines com vista ao mar e café da 

manhã buffet incluído. 
• 04 jantares incluídos – 1 a bordo de Tallink Silja Line com bebidas incluídas, 1 em Scandic Hamar 

Hotel, 1 em Kvikne´s Hotel e 1 a bordo do DFDS com uma bebida incluída (Na opção de 14 dias). 
• 03 jantares incluídos – 1 no Scandic Hamar Hotel, 1 em Kvikne´s Hotel, e 1 a bordo do DFDS com 

uma bebida incluída (Na opção de 12 dias). 
• Guia acompanhante ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE em espanhol durante todo o tour. 
• Visitas panorâmicas nas capitais com guias locais autorizados de língua espanhola. 
• Ônibus privativo durante todo o tour. 
• Serviço de maleteiro nos portos (1 mala por pessoa de no máximo 20kg com dimensões máximas 

de 76x54x33 cm mais uma mala de mão com no máximo 5 kg). 
• Seguro de assistência Mapaplus.
• Não se inclui os traslados do aeroporto, da chegada em Helsinque ou Estocolmo nem de saída 

em Copenhague.

O Tour IncluiSI
Cidade Cat. Superior 4*

Helsinque Scandic Grand Marina

Crucero Tallink Cabinas exteriores

Estocolmo Courteard be Marriott / Clarion / Scandic Norra Bantorget

Hamar Scandic Hamar / Scandic Elgstua

Bergen Scandic Ornen / Zander K Hotel

Balestrand Kvikne´s

Oslo Thon Opera / Clarion the Hub / Radisson Blu Scandinavia

DFDS Cabinas exteriores

Copenhague Comfort Vesterbro / Radisson Blu Scandinavia / Imperial / Admiral

Copenhague Comfort Vesterbro 

Hotéis previstos ou similares

Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e 
o exterior da Prefeitura de Oslo. Tarde livre para 
continuar conhecendo a cidade ou participar de 
uma excursão opcional visitando os famosos mu-
seus marítimos da península de Begdoe: Museu 
dos Barcos Vikings, Kon-Tiki e Fram. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 12º (Sáb): Oslo / Copenhague 
Café da manhã. Manhã livre para nos despedir 
da capital Noruega até o horário indicado para o 
traslado até o porto onde tomaremos o cruzeiro 
noturno DFDS com destino a Copenhague. Du-
rante a travessia poderemos ter a possibilidade 
de desfrutar de diversas atrações a bordo, como 
música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, entre 
outros. Jantar e acomodação em cabines exter-
nas com vista ao mar. 

Dia 13º (Dom): Copenhague 
Café da manhã a bordo. Desembarque e visita pa-
norâmica de Copenhague. Poderemos contemplar 
os pontos mais espetaculares da capital dinamar-
quesa como a fonte do Gefion, a Residência Real 
de Amalienborg, os canais idílicos de Nehavn com 
seus numerosos restaurantes e café e os barcos de 
madeira, o Palácio do Governo de Christianbor e 
a famosa Sirenita. Tarde livre para seguir conhe-
cendo a cidade e visitar o Tivoli, o famoso parque 
de diversões. Acomodação no hotel. 

Dia 14º (Seg): Copenhague 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!. Obs: os apartamentos deverão 
ser desocupados até às 10h

Fiordo noruego

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja as Condições Gerais.
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190 Países Nórdicos, Bálticos e Rússia

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Temporada única Sup. Apto. Indiv.
Tour 9 Dias:

Oslo / Helsinque
Iti NR410

Categ. Única 2.025 740

Tour 10 Dias:
Copenhague / Helsinque

Iti NR411
Categ. Única 2.350 925

€

A partir de 2.025 €
+

8-119, 10, 14 e 15 Dias
Visitando:   : Copenhague / Oslo / Cachoeiras De Veringfossen / Bergen / Flam / Sognefjord / Area De Nordfjordeid 

/ Lom / Lillehammer / Hamar / Orebro / Estocolmo / Helsinque / São Petersburgo / Moscou

Coroa Nórdica e Fiordes
e Extensão à Rússia

Dia 1º (Dom): Copenhague 
Chegada, traslado ao hotel e acomodação. 

Dia 2º (Seg): Copenhague / Cruzeiro até 
a Noruega
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica de 
Copenhague. Poderemos contemplar os pontos 
mais espetaculares da capital dinamarquesa como 
a fonte do Gefion, a Residência Real de Amalien-
borg, os canais idílicos de Nehavn com seus nume-
rosos restaurantes e café e os barcos de madeira, 
o Palácio do Governo de Christianbor e a famosa 
Sirenita. Almoço. Pela tarde, traslado ao aeroporto 
e embarque para realizar um cruzeiro até a Noruega. 
Noite a bordo.

 
Para os passageiros que escolheram o 
tour de 9 dias 

Dia 1º (Seg): Oslo 
Chegada, traslado e acomodação no hotel.

Dia 2/3º (Ter): Oslo
Café da manhã a bordo. Chegada à capital 
norueguesa. Pela manhã visita panorâmica da 
cidade de Oslo que nos levará a conhecer o 
Parque de Frogner com suas controversas es-
culturas do famoso artista Gustav Vigeland, o 
Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus 
e o exterior da Prefeitura de Oslo. Almoço op-

cional e possibilidade de realizar uma visita ao 
popular Museu Viking. (Almoço e visita incluída 
no Paco Plus P+). (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel. 

Dia 3/4º (Qua): Oslo / Cachoeiras De 
Veringfossen / Bergen (463 km)
Café da manhã. Realizaremos uma incrível 
rota paisagística por algumas das mais im-
pressionantes paisagens naturais do país. Na 
região do Hardanger descobriremos o Parque 
Nacional do Hardangervida, para contemplar 
as famosas cachoeiras de Voningsfossen, que 
precipitam suas águas para um vale profundo. 
Almoço. Chegada à Bergen e visita guiada a 
esta bela cidade conhecida pelas suas casinhas 
de madeira. Passaremos pelo centro comercial, 
o centro histórico e a península de Nordnes. 
Colocaremos especial atenção no Breggen, 
casas de madeira de 1702 incluídas na lista da 
UNESCO como Patrimônio da Humanidade. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel. 

Dia 4/5º (Qui): Bergen / Flam / Sogne-
fjord / Área De Nordfjordeid (357 km)
Café da manhã. As espetaculares paisagens no-
rueguesas nos levam até a encantadora vila de 
Flam. Almoço. Logo após poderemos tomar o 
Trem de Flam, um passeio de 20 km que vai desde 
Flam até Merdal e de onde se contemplam algu-
mas das mais belas paisagens da Noruega, graças 

ao seu complexo ferroviário. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Continuaremos nossa viagem e 
tomaremos um barco para cruzar o Sognefjord, 
conhecido como o Fiorde dos Sonhos, o mais 
longo e profundo de todo o país até chegarmos 
ao nosso hotel na imponente Área de Nordfjor-
deid. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5/6º (Sex): Área De Nordfjordeid / 
Lom / Lillehammer / Hamar (396 km) 
Café da manhã. Saída entre os fiordes, lagos, 
glaciares, imensos vales e imponentes montan-
has, viajaremos até o Sul até chegar à Lom para 
descobrirmos uma das muitas igrejas de madeira 
que durante a Idade Média se construíram pelo 
país. Almoço e chegada à Lillehammer onde te-
remos tempo livre para conhecermos a cidade 
que abrigou os Jogos Olímpicos de Inverno em 
1994, faremos uma parada junto aos trampolins 
de salto de esqui, para desde ali admirarmos as 
vistas da cidade. A continuação sairemos até 
Hamar, a cidade mais importante as margens do 
Lago Mjosa. (Jantar incluído no Pacote Plus P +). 
Acomodação no hotel. 

Dia 6/7º (Sáb): Hamar / Orebro / Esto-
colmo (558 km) 
Café da manhã. Pela manhã saída pela estrada até 
seu país vizinho, Suécia. Faremos uma parada na 
cidade de Orebro, com seu castelo presidindo o 
centro histórico. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P +). Na continuação chegaremos a charmosa ca-

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Traslados hotel/porto/hotel..
• Transporte em ônibus com ar condicionado 

segundo o itinerário. 
• Acomodação nos hotéis 4* em apartamentos 

duplos com chuveiro ou ducha. . 
• 5 almoços e 1 jantar segundo indicado no 

roteiro (sem bebidas).
• Cruzeiro desde Copenhague a Oslo em cabine 

dupla interior com ducha.
• Cruzeiro pelo Báltico desde Estocolmo a Hel-

sinque em cabine dupla interior com ducha 
• Guia acompanhante falando espanhol durante 

o itinerário (Noruega).
• Guias locais falando espanhol durante as visi-

tas a Estocolmo, Bergen, Oslo e Copenhague.
• Visita a pé em Helsinque.
•  Bilhetes de barco incluídos no programa.
• Seguro de assistência Mapaplus.
Não inclui: 
• Entradas aos museus ou monumentos, bebi-

das e gorjetas . 

O Tour IncluiSI

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço em Oslo
• 1 jantar em Oslo
• 1 jantar em Bergen
• 1 jantar em Hamar
• 1 almoço em Orebro
• 1 jantar em Estocolmo
• 1 almoço em Estocolmo

EXTRAS
•  Visita ao  Museu Viking de Oslo
•  Excursão  Trem de Flam
•  Visita ao Museu Vasa de Estocolmo 

9 DIAS: OSLO / HELSINQUE
10 DIAS: COPENHAGUE / HELSINQUE:
475 €  INCLUI 7 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

Fiordo Noruego

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja as Condições Gerais.

 6-8

Junho  23

Julho  07, 21

Agosto 04, 18

Setembro 01

2019

Saídas 2019
Saídas A COPENHAGUE: DOMINGOS

Junho  24

Julho 08, 22 

Agosto 05, 19

Setembro 02

2019

Saídas 2019
Saídas A OSLO: SEGUNDAS-FEIRAS



191Países Nórdicos, Bálticos e Rússia

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Temporada única Sup. Apto. Indiv.
Tour 14 Dias:
Oslo / Moscou

Iti NR412
Categ. Única 2.695 1.160

Tour 15 Dias:
Copenhague / Moscou

Iti NR413
Categ. Única 3.075 1.350

€

• Traslados aeroporto/porto-hotel-porto/aeroporto. 
• Acomodação e café da manhã em apartamentos duplos com chuveiro ou ducha. 
• 5 almoços e 1 jantar na Escandinávia e 2 almoços na Rússia (sem bebidas) segundo indicado no roteiro.
• Transporte em ônibus com ar condicionado segundo o itinerário.
• Ônibus de Helsinque à São Petersburgo.
• Trem de alta velocidade Sapsan em classe econômica de São Petersburgo à Moscou.
• Guia acompanhante em espanhol durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades com guia local em espanhol.
• Áudio individual nas visitas.
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour IncluiSI

Cidade Categoria Confort: 4*

Copenhague Hotel The Square 4* // Hotel Copenhague Island 4* 

Oslo Scandic Vulkan 4* // Scandic Solli 4* // Scandic Sjolest 4* 

Bergen Scandic Neptun 4* // Scandic Bergen Cite 4* 

Area De Nordfjordeid Hotel Oldenfjord 4* // Hotel Loenfjord 4*

Hamar Scandic Hamar 4*  //  Scandic Ringsaker 4* 

Estocolmo Scandic Malmen 4* // Scandic Anglais 4* 

Helsinque Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4* 

São Petersburgo Park Inn Be Radisson Nevske / Nashotel / Radisson Blu / Marriott / Vendenske / Sokos

Moscou Radisson Slaveanskaea / Novotel Centre / Holidae Inn / Azimut

Hotéis previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço em Oslo
•  1 jantar em Oslo
•  1 jantar em Bergen
•  1 jantar em Hamar
•  1 almoço em Orebro
•  1 jantar em Estocolmo
•  1 almoço em Estocolmo
•  2 almoços em São Petersburgo
•  2 jantares em São Petersburgo
•  1 almoço em Moscou
•  3 jantares em Moscou

EXTRAS
• Visita ao Museu Viking de Oslo
•  Excursão Trem de Flam
•  Visita ao Museu Vasa de Estocolmo
•  Visita ao Museu de Hermitage com entrada
•  Visita a Catedral de São Nicolau dos Marinheiros
•  Excursão ao palácio e jardins de Pavlovske
•  Excursão aos jardins e exteriores do palácio 

de Pushkin
•  Visita ao Metrô de Moscou com ticket
•  Visita ao Kremlin e catedrais com entradas 
•  Visita a Galeria Treteakov com entrada

14 DIAS: OSLO / MOSCOU
15 DIAS: COPENHAGUE / MOSCOU 

915 €  INCLUI 15 REFEIÇÕES E 10 EXTRAS

pital sueca, Estocolmo. (Jantar incluído no Pacote 
Plus P +). Acomodação no hotel. 

Dia 7/8º (Dom): Estocolmo / Cruzeiro 
Báltico 
Café da manhã. Pela manhã visita guiada de 
Estocolmo. Visitaremos o centro antigo, Gamla 
Stan, que está localizado na ilha de Stadshol-
men, com suas ruas estreitas e numerosos lu-
gares de interesses, como o Palácio Real e o 
Museu Nobel. Djurgarden, outra ilha de Esto-
colmo, reúne as principais atrações turísticas da 
cidade. Aqui se encontra o Museu Vasa, Skansen, 
o Museu Nórdico, o grande parque de atrações 
Gröna Lund e o parque de Estocolmo. Almoço 
opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Possibilidade de realizar uma visita opcional 
guiada ao Museu Vasa, que abriga o único navio 
do século XVII que continua intacto nos dias de 
hoje. (Visita incluída no Pacote Plus P +). Pela 
tarde, traslado ao porto e embarque para reali-
zar um cruzeiro pelo mar Báltico. Noite a bordo. 

Dia 8/9º (Seg): Helsinque 
Café da manhã a bordo. Chegada a primeira 
hora da manhã na capital da Finlândia. Desem-
barque e traslado ao centro histórico para fazer 
visita a pé e admirar a Mannerheimintie, a praça 
do Senado onde se encontra a estátua de Ale-
jandro II e a catedral luterana. Almoço. Traslado 
ao hotel e acomodação.

Dia 9/10º (Seg): Helsinque 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo de regresso. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem! > 
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

Tour completo com extensão à Rússia 
de 14 ou 15 dias 

Dia 8/9º (Seg): Helsinque / São Peter-
sburgo
Café da manhã a bordo. Chegada a primeira hora 
da manhã na capital da Finlândia. Desembarque 
e traslado ao centro histórico para fazer visita a pé 
e admirar a Mannerheimintie, a praça do Senado 
onde se encontra a estátua de Alejandro II e a 
catedral luterana. Almoço. Na continuação, saída 
em ônibus até a fronteira Russa. Chegada à São 
Petersburgo. Acomodação no hotel.

Dia 9/10º (Ter): São Petersburgo 
Café da manhã. Visita panorâmica de São Peter-
sburgo, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuaremos com a visita da 
Fortaleza de Pedro e Paulo, desde suas muralhas, 
diariamente, uma bola de canhão marca as doze 
do meio dia. Almoço. Tarde livre. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P +). Acomodação no hotel. 

Dia 10/11º (Qua): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de reali-
zar um passeio opcional a Peterhof, visitando o 
Grande Palácio e seu parque e retornando desde 
Peterhof a São Petersburgo em hidrofólio. Al-
moço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Visita opcional ao Museu do Hermitage, 
situado no antigo Palácio de Inverno, o maior 
museu da Rússia, assim como um dos mais im-

portantes do mundo, contando com mais de 3 
milhões de obras de arte e antiga residência dos 
Czares. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jan-
tar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 11/12º (Qui): São Petersburgo / 
Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional a Ca-
tedral de São Nicolau dos Marinheiros. (Visita 
incluída no Pacote Plus P+). Visita opcional à 
Pavlovsk e visita do Palácio com sua grande 
coleção de porcelanas e pinturas do interior e 
o requinte dos salões, e seu parque de 600 hec-
tares. Continuação ao Parque de Catalina em 
Pushkin onde poderemos admirar seus jardins e 
o exterior do Palácio. (Visitas a Pavlosk e Push-
kin incluídas no Pacote Plus P+). Regresso a São 
Petersburgo. Almoço opcional. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Pela tarde traslado a estação 
ferroviária para tomar o trem rápido à Moscou 
(Classe Turista) * com chegada à Moscou na 
primeira hora da noite. Chegada e traslado ao 
hotel. Jantar opcional. (Jantar incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel. 

*Em função do horário definitivo do trem, uma 
das refeições do dia (almoço ou jantar) poderá 
ser piquenique.

Dia 12/13º (Sex): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou 
para tomar contato com a cidade, seu centro 
histórico e seus principais monumentos. Con-
templaremos os exteriores do celebre convento 
de Novodevitchi e seu lago, que inspiraram a 
Tchaikovske no “Lago dos Cisnes”. Almoço. Vi-
sita opcional ao metrô de Moscou. Ainda hoje é 
o principal meio de transporte da cidade e um 
dos principais do mundo. (Visita incluída no Pa-
cote Plus P+). Jantar opcional. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 13/14º (Sáb): Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kre-
mlin e suas Catedrais. A palavra “Kreml” significa 
fortaleza em russo. O de Moscou, berço da ci-
dade, é o mais importante do país, e foi decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Visitaremos o interior para admirar o “Sino Za-
rina”, o maior do mundo e o “Canhão de Czar”. 
Finalizaremos visitando a célebre “Praça das 
Catedrais” emolduradas pelas de São Miguel, 
a Ascensão e da Anunciação. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Almoço opcional (Almoço in-
cluído no Pacote Plus P+). Visita opcional a Ga-
leria de Treteakov. (Visita incluída no Pacote Plus 
P+). Incomparável pinacoteca, chamada assim 
em honra a seu fundador, o celebre negociante 
Pavel Treteakov. Jantar opcional (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 14/15º (Dom): Moscou 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderá ser alterada no destino, mantendo-se íntegro o programa. 
• Os almoços e Jantares poderão ser indistintamente em hotéis ou restaurantes (bebidas não incluída). 
• Por razões operativas  dos serviços das balsas alguns dos trajetos podem ser alterados .

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja as Condições Gerais.
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• Helsinque somente  no  plano de 9 e 10 Dias 



192 Países Nórdicos, Bálticos e Rússia

A partir de 2.025 €
+

8-11
9, 10, 16 e 17 Dias

Visitando:   Moscou / São Petersburgo / Estocolmo / Orebro / Hamar / Lillehammer / Lom / Área De Nordfjordeid / 
Sognefjord / Flam / Bergen / Cachoeira De Veringfossen / Oslo / Copenhague 

Capitais Escandinavas e Fiordes 
com Pré-Extensão a Rússia

Pré-Extensão a Rússia – Tour completo  
de 16 ou 17 Dias 

Dia 1º (Dom): Moscou 
Chegada à Moscou e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 2º (Seg): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou para 
apreciarmos os edifícios emblemáticos da cidade. 
Contemplaremos os exteriores do celebre con-
vento de Novodévitchi e seu lago, que inspiraram a 
Tchaikovske no “Lago dos Cisnes”. Almoço. Visita 
opcional do Metro de Moscou. Nos dias de hoje 
ainda é o principal meio de transporte da cidade 
e um dos principais do mundo. (Visita incluída no 
Pacote Plus P+). Jantar opcional. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Ter): Moscou 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin. 
(Visita incluída no Pacote Plus P+). A palavra “Kreml” 
significa fortaleza em russo. Construído no século XII, 
sua forma atual foi concluída no século XV, é um mag-
nífico reflexo das diferentes etapas da arte russa. Hoje 
em dia abriga todos os órgãos do governo, político e 
religioso. Visitaremos o interior para admirar o “Sino 
Zarina”, o maior do mundo e o “Canhão de Zar”. Fi-
nalizaremos visitando a célebre “Praça das Catedrais” 
emolduradas pelas de São Miguel, a Ascensão e da 
Anunciação. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Al-
moço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Visita opcional a Galeria de Treteakov. Incomparável 
pinacoteca, chamada assim em honra a seu fundador, 
o celebre negociante Pavel Treteakov. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+). Jantar opcional (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qua): Moscou / São Petersburgo 
Café da manhã. Na hora prevista, traslado a 
estação de trem e saída em trem de alta velo-
cidade até São Petersburgo.  Chegada e acomo-
dação no hotel.

Dia 5º (Qui): São Petersburgo 
Café da manhã. Visita panorâmica de São Peter-
sburgo, declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Continuaremos com a visita da 
Fortaleza de Pedro e Paulo, desde suas muralhas, 
diariamente, uma bola de canhão marca as doze 
do meio dia. Almoço. Tarde livre. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P +). Acomodação no hotel. 

Dia 6º (Sex): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de reali-
zar um passeio opcional a Peterhof, visitando o 
Grande Palácio e seu parque e retornando desde 
Peterhof a São Petersburgo em hidrofólio. Al-
moço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Visita opcional ao Museu do Hermitage, 
situado no antigo Palácio de Inverno, o maior 
museu da Rússia, assim como um dos mais im-
portantes do mundo, contando com mais de 3 
milhões de obras de arte e antiga residência dos 
Czares. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jan-
tar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Sáb): São Petersburgo 
Café da manhã. Dia livre para seguir aproveitando 
esta cidade maravilhosa. Acomodação no hotel. 

Dia 8º (Dom): São Petersburgo / Helsinque
Café da manhã. Na hora marcada saída em ôni-
bus até a fronteira com a Finlândia. Chegada a 

Helsinque. Acomodação no hotel.

Tour de Escandinavia 09 ou 10 Dias

Dia 1/8º (Dom): Helsinque
Chegada, traslado e acomodação no hotel.

Dia 2/9º (Seg): Helsinque / Cruzeiro Es-
tocolmo 
Café da manhã. Traslado ao centro histórico para 
fazermos uma visita a pé e admirar a Manner-
heimintie, a praça do Senado onde encontra-se 
a estátua de Alexandre II e a catedral luterana. 
Almoço. Pela tarde, traslado ao porto para em-
barcar no cruzeiro até Estocolmo. Noite a bordo.

Dia 3º/10º (Ter): Estocolmo 
Café da manhã. Pela manhã visita guiada de 
Estocolmo. Visitaremos o centro antigo, Gamla 
Stan, que está localizado na ilha de Stadsholmen, 
com suas ruas estreitas e numerosos lugares de 
interesses, como o Palácio Real e o Museu Nobel. 
Djurgarden, outra ilha de Estocolmo, reúne as 
principais atrações turísticas da cidade. Aqui se 
encontra o Museu Vasa, Skansen, o Museu Nór-
dico, o grande parque de atrações Gröna Lund 
e o parque de Estocolmo. Almoço opcional. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Possibilidade 
de realizar uma visita opcional guiada ao Museu 
Vasa, que abriga o único navio do século XVII que 
continua intacto nos dias de hoje. (Visita incluída 
no Pacote Plus P +). Jantar opcional (Jantar in-
cluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 4º /11º (Qua): Estocolmo / Orebro / 
Hamar (558 km) 
Café da manhã. Pela manhã saída pela estrada 

até seu país vizinho, Noruega. Faremos uma 
parada na cidade de Orebro, com seu castelo 
presidindo o centro histórico. Almoço opcio-
nal. (Almoço incluído no Pacote Plus P +). Na 
continuação chegaremos na cidade de Hamar, 
a cidade mais importante as margens do Lago 
Mjosa. Jantar opcional. (Jantar incluído no Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 5º /12º (Qui): Hamar / Lillehammer 
/ Lom / Área De Nordfjordeid (491 km) 
Café da manhã. Saída até Lillemammer, onde te-
remos tempo de conhecer a cidade que abrigou 
os Jogos Olímpicos de Inverno em 1994, faremos 
uma parada junto aos trampolins de salto de esqui, 
para desde ali admirarmos as vistas da cidade. Al-
moço e continuação a cidade de Lom, onde des-
cobriremos uma das muitas igrejas de madeira que 
durante a Idade Média se construíram pelo país. 
Entre os fiordes, lagos, glaciares, imensos vales e 
imponentes montanhas, viajaremos para o norte 
até chegarmos ao nosso hotel na Região de Nord-
fjordeid. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 6º / 13º (Sex): Área De Nordfjordeid 
/ Sognefjord / Flam / Bergen (357 km) 
Café da manhã. Nossa rota paisagística nos 
levará até o barco que tomaremos para cruzar-
mos o Sognefjord, conhecido como o Fiorde 
dos Sonhos, o mais longo e profundo de todo o 
país até chegarmos as espetaculares paisagens 
norueguesas que nos levarão até a encantadora 
vila de Flam. Almoço. Logo após poderemos 
tomar o Trem de Flam, um passeio de 20 km que 
vai desde Flam até Merdal e de onde se con-
templam algumas das mais belas paisagens da 
Noruega, graças ao seu complexo ferroviário. 

São Petersburgo

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja as Condições Gerais.

6-8

Junho 23

Julho 07, 21 

Agosto 04, 18

Setembro 01

2019

Saídas 2019
PRÉ-EXTENSÃO RÚSSIA (MOSCOU) : DOMINGOS

Junho 30

Julho 14, 28 

Agosto 11, 25

Setembro 08

2019

Saídas 2019
TOUR BÁSICO A HELSINQUE: DOMINGOS
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 23 Junho Demais Saídas
Sup. Apartamento 

Individual
Tour 9 Dias:

Tour Helsinque/Oslo
Iti NR414

Categoria única 2.025 740

Tour 10 Dias:
Tour Helsinque/Copenhague

Iti NR415
Categoria única 2.350 920

Tour 16 Dias:
Tour Moscou/Oslo

Iti NR416
Categoria única 3.325 3.125 1.475

Tour 17 Dias:
Tour Moscou/Copenhague

Iti NR417
Categoria única 3.625 3.440 1.650

€

Pré-extensão Rússia – Tour completo de 16 e 17 Dias
•  Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas segundo programa. (Traslados em dias diferentes 

ao tour tem suplemento). 
•  Acomodação no hotel e café da manhã durante todo o itinerário, apartamentos duplos com chu-

veiro ou ducha. 
•  2 almoços na Rússia, 5 almoços e 1 jantar na Escandinávia (sem bebidas) indicados no itinerário.
•   Transporte em ônibus ou micro-ônibus climatizado segundo o número de participantes. 
•  Bilhete no trem rápido (classe turista) de São Petersburgo à Moscou. 
•  Guia falando espanhol durante todo o itinerário. 
•  Visitas panorâmicas das cidades com guia falando espanhol. 
•  Áudio individual nas visitas. 
•  Seguro de assistência Mapaplus

Tour de Escandinavia 9 e 10 Dias
•  Traslados aeroporto/hotel/aeroporto 
•  Traslados hotel/porto/hotel. 
•  Transporte em ônibus com ar condicionado segundo o itinerário.
•  Acomodação nos hotéis 4* em apartamentos duplos com chuveiro ou ducha. 
•  5 almoços e 1 jantar segundo indicado no roteiro (sem bebidas).
•  Cruzeiro desde Helsinque a Estocolmo com café da manhã em cabine dupla interior com ducha
•  Cruzeiro desde Oslo a Copenhague com café da manhã em cabine dupla interior com ducha. 
•  Guia acompanhante falando espanhol durante o itinerário (Noruega). 
•  Visita a pé em Helsinque.
•  Guias locais falando espanhol durante as visitas a Estocolmo, Bergen, Oslo e Copenhague.
•  Bilhetes de barco incluídos no programa. 
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour IncluiSI

NOTAS IMPORTANTES 
• A ordem das visitas poderá ser alterada no destino, mantendo-se íntegro o programa. 
• Os almoços e Jantares poderão ser indistintamente em hotéis ou restaurantes (bebidas não incluída). 
• Por razões operativas  dos serviços das balsas alguns dos trajetos podem ser alterados .

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja as Condições Gerais.

(Visita incluída no Pacote Plus P+). Continuare-
mos nossa viagem até Bergen. Jantar opcional. 
(Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel. 

Dia 7/14º (Sáb): Bergen / Cachoeiras De 
Veringfossen / Oslo (463 km) 
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma vi-
sita da bela cidade de Bergen, conhecida pelas 
suas casinhas de madeira. Passaremos pelo cen-
tro comercial, o centro histórico e a península 
de Nordnes. Colocaremos especial atenção no 
Breggen, casas de madeira de 1702 incluídas 
na lista da UNESCO como Patrimônio da Hu-
manidade. Na continuação realizaremos uma 
incrível rota paisagística por algumas das mais 
impressionantes paisagens naturais do país. Na 
região do Hardanger descobriremos o Parque 
Nacional do Hardangervida, para contemplar 
as famosas cachoeiras de Voningsfossen, que 
precipitam suas águas para um vale profundo. 
Almoço. Chegada à capital da Noruega, Oslo. 
Jantar opcional (Jantar incluído no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel. 

Para os passageiros terminando em Oslo

Dia 8/15º (Sáb): Oslo 
Café da manhã. Dedicaremos nossa manhã a 
conhecer a capital da Noruega com uma com-
pleta visita guiada: a Prefeitura, o famoso Parque 
Frogner com as esculturas de Vigeland, o Cas-
telo de Akershus, a rua cosmopolita Karl-Johas. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional ao 
museu viking. (Visita incluída no Pacote plus P+). 
Almoço. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel.

Dia 9º /16º (Dom): Oslo
Café da manhã. Em horário apro-

priado, traslado ao aeroporto para em-
barque em voo de regresso. Fim dos 
nossos serviços. Até uma próxima viagem!  
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

Para os passageiros terminando em Co-
penhague

Dia 8º / 15º (Dom): Oslo / Cruzeiro até 
a Dinamarca
Café da manhã. Dedicaremos nossa manhã a 
conhecer a capital da Noruega com uma visita 
guiada completa: a Prefeitura, o famoso parque 
Frogner com as esculturas de Vigeland, o Cas-
telo de Akershus, a cosmopolita rua Karl-Johas... 
Possibilidade de realizar um passeio opcional ao 
Museu Viking. (Visita incluída no Pacote Plus P+). 
Almoço. Pela tarde, traslado ao porto de Oslo 
para embarcar em um cruzeiro até a Dinamarca. 
Noite a bordo. (Jantar a bordo incluído no Pa-
cote Plus P +). Acomodação em cabines. 

Dia 9º / 16º (Seg): Copenhague 
Café da manhã a bordo. Chegada ao porto da 
Dinamarca. Dedicaremos nossa manhã a conhe-
cer a capital dinamarquesa: os charmosos canais 
do distrito de Nehavn, os generosos edifícios da 
Ópera e o Palácio de Amalienborg, as Catedrais 
de São Óscar e de Nossa Senhora, a dinâmica 
rua Stroget e a célebre Sirenita, símbolo da ci-
dade. Almoço opcional. Tempo livre para seguir 
desfrutando da cidade. Acomodação no hotel. 

Dia 10º /17º (Ter): Copenhague 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! Obs: os apartamentos deverão 
ser desocupados até às 10h

. 

REFEIÇÕES
•  1 almoço em Estocolmo 
•  1 jantar em Estocolmo 
•  1 almoço em Orebro 
•  1 jantar em Hamar 
•  1 jantar em Bergen 

•  1 jantar em Oslo
•  1 almoço em Oslo

EXTRAS
• Visita ao Museu Vasa de Estocolmo 
•  Excursão Trem de Flam 
•  Visita ao Museu Viking de Oslo

9 DIAS: HELSINQUE / OSLO
10 DIAS: HELSINQUE / COPENHAGUE
475 € INCLUI 7 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

Pacote Plus

16 DIAS: CON PRÉ-EXTENSÃO RÚSSIA MOSCOU / OLSO
17 DIAS: TOUR CON PRÉ-EXTENSÃO RÚSSIA MOSCOU / COPENHAGUE:

1.025 € INCLUI 13 REFEIÇÕES E 11 EXTRAS

REFEIÇÕES
•  1 almoços em São Petersburgo 
•  2 jantares em São Petersburgo 
•  1 almoço em Moscou 
•  2 jantares em Moscou 
•  1 almoço em Estocolmo 
•  1 jantar em Estocolmo 
•  1 almoço em Orebro 
•  1 jantar em Hamar 
•  1 jantar em Bergen 
•  1 jantar em Oslo 
•  1 almoço em Oslo

EXTRAS
• Visita ao Museu de Hermitage com entrada. 
•  Visita a Catedral de São Nicolau dos Marinheiros. 
•  Excursão ao palácio e jardim de Pavlovske. 
•  Excursão aos jardins e exteriores do Palácio 

de Pushkin. 
•  Visita ao metrô de Moscou com ticket. 
•  Visita ao Kremlin e catedrais com entradas. 
•  Visita a Galeria Treteakov com entrada. 
•  Visita ao Museu Vasa de Estocolmo. 
•  Excursão Trem de Flam. 
•  Visita ao Museu Viking de Oslo

Cidade Cat. Confort

Moscou Radisson Slaveanskaea / Novotel Centre / Holidae Inn / Azimut

São Petersburgo Park Inn Be Radisson Nevske/Nashotel/Radisson Blu/Marriott/Vendenske /Sokos

Helsinque Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4* 

Estocolmo Scandic Malmen 4* // Scandic Anglais 4* 

Hamar Scandic Hamar 4* // Scandic Ringsaker 4* 

Area De Nordfjordeid Hotel Oldenfjord 4* // Hotel Loenfjord 4*

Bergen Scandic Neptun 4* // Scandic Bergen Cite 4* 

Oslo Scandic Vulkan 4* // Scandic Solli 4* // Scandic Sjolest 4*

Copenhague Hotel The Square 4* // Hotel Copenhague Island 4* 

Hotéis previstos ou similares

SUÉCIA

NORUEGA

DINAMARCA
Copenhague

Oslo

HamarNordfjordeid

Bergen Estocolmo

1

São Petersburgo

RÚSSIA

Moscou

1

1

1

3

1

Helsinque

1
4

1

1

1

1
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A partir de 4.225 €
12-22

11 e 18 Dias

O Transiberiano

Do Kremlin ao Lago Baikal e a Garnde Muralha

Quem nunca sonhou com o Transiberiano? No ima-
ginário coletivo, esta viagem mítica está intimamente 
associada as peripécias de Miguel Strogoff, imortalizado 
por Júlio Verne. Ainda hoje, na era da tecnologia, está 
viagem segue sendo uma extraordinária aventura. É uma 
viagem absoluta, uma travessia da Terra onde, dia após 
dia, a paisagem mostra as mais belas cidades da Rússia, 
Sibéria, Mongólia, China; as planícies se estendem até 
o infinito, as montanhas se elevam até o puro céu azul, 
fluem os rios de cor zafira e se abre aos nossos olhos a 
extraordinária beleza do Lago Baikal. Inferno e paraíso 
ao mesmo tempo. Sibéria é selvagem e misteriosa, com 
extensos e impenetráveis bosques, gelo eterno...esta 
terra indômita sempre fascinou a russos e estrangeiros. 
Em 1857, Nikolai Muraviev-Amurski, governador geral da 
Sibéria, lançou pela primeira vez a ideia de uma cons-
trução ferroviária entre Moscou e Sibéria. Tiveram que 
esperar até 1891 para que o projeto fosse finalizado. Se-
guindo os desejos de Alejandro III, a primeira pedra da 
obra foi em Vladivostok em 31 de maio. Em 12 de agosto 
de 1916 a linha foi definitivamente inaugurada, mais de 
25 anos depois! Enquanto isso, ele construiu uma pas-
sagem através dos Urales, cercando o lago Baikal, eles 
foram erguendo longas pontes para atravessar o Obi, 
o Eenisei e o Amur, todos em condições geográficas e 
climáticas extremas. Todo o trabalho foi feito à mão, sem 
a intervenção de máquinas, a um ritmo de 1,6 a 4km por 
dia, 9289km de comprimento, 100 milhões de metros 
cúbicos de terra, 1 milhão de toneladas de carris e 12 
milhões de travessas constituem a maior realização na 
história ferroviária, um recorde absoluto na época. Mais 
de 70.000 trabalhadores forçados sofreram nesta obra 
faraônica que custou mais de 1000 milhão de rublos. 
Mongólia é um dos territórios mais virgens do planeta, 
selvagem e praticamente intacto. Entre Europa e Ásia, 
entre Rússia e China, segue sendo uma terra cheia de 
incógnitas onde as distâncias são medidas a galopes de 
cavalos. Cheio de povos nômades, os mongóis estão 
fielmente apegados ao seu território, seus costumes e 
tradições, o habitat tradicional continua sendo o feltro 
e o principal meio de transporte ainda é o cavalo. Um 
mundo ainda a ser descoberto.

Dia 1º (Qui): Moscou (Chegada) 
Chegada à Moscou e traslado ao hotel. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 2º (Sex): Moscou 
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou, 
começando através das amplas avenidas como a 
célebre Tverskaea, chegaremos a “Colina de los 
Gorriones”, onde encontra-se a Universidade Lo-
monossov e poderemos admirar uma esplêndida 
vista da cidade. Contemplaremos os exteriores do 
célebre Monastério de Novodiévichi e seu lago, 
que inspirou a Tchaikovske no “Lago dos Cisnes” 
e efetuaremos uma parada no Parque da Vitória. 
Conheceremos as avenidas que bordam o rio 
Moscova, com vistas da “Casa Blanca”, sede do 
governo russo. Continuaremos o passeio na rua 
Arbat e passaremos em frente à Catedral de San 
Salvador, o edifício do parlamento russo, o céle-
bre Teatro de Bolshoi e o imponente edifício da 
“Lubianka”, sede da antiga KGB. Percorreremos 
as ruas do antigo bairro “Kitai-Gorod” e suas pe-
quenas igrejas até chegar a Praça Roxa, declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e tam-
bém onde situa-se o Mausoléu de Lenin. Almoço. 
Visita da Galeria Treteakov, com uma enorme co-
leção de objetos que nos permite compreender 
e admirar a história da arte russa, sacra e laica. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 3º (Sáb): Moscou / O Transiberiano 
Café da manhã. Visita do Kremlin com suas ca-
tedrais, o mais importante do país, declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Fa-
remos uma visita interna do recinto para admirar 
a “Sino Zarina”, a maior do mundo e também o 
“Canhão Czar”, um dos maiores já construídos. 
Finalizaremos visitando a célebre “Praça das Ca-
tedrais”, emoldurada por San Miguel, Ascenção 
e Anunciação. Almoço. Pela tarde faremos uma 
visita ao metrô de Moscou, decorada pelos mais 
importantes artistas da época onde utilizaram 
materiais de todos os cantos do país, é o prin-
cipal meio de transporte da cidade e um dos 
principais do mundo com 200km de linhas e 145 
estações. Traslado a estação de trem Kazanske e 
saída para Ekaterimburgo (cabine de 2ª classe, 4 
compartimentos). Jantar a bordo. 

Dia 4º (Dom): Transiberiano / Ekaterin-
burgo 
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada a 
Ekaterimburgo, capital da região dos Urales, 
Porta da Ásia e Sibéria. Seu nome faz alusão a 
Santa Catalina, com honras a esposa do Czar 
Pedro o Grande. Na década de 20, Ekaterin-
burgo se transformou em um dos mais impor-
tantes centros industriais da Rússia, sendo hoje 
em dia uma das cidades mais dinâmicas do país. 
Traslado ao hotel. Jantar. Acomodação no hotel. 

Dia 5º (Seg): Ekaterinburgo / Transiberiano 
Café da manhã. Visita de Ganina Eama. Situada 
a 15km ao norte de Ekaterinburgo. Este lugar é 
um memorial do assassinato dos romanos pelos 
bolcheviques. Visita do monumento, é através de 
Ekaterimburgo que cruzaremos a fronteira entre 
Europa e Ásia. Teremos a oportunidade de cele-
brar a passagem do continente degustando uma 
saborosa taça de vinho espumante russo. Almoço. 
Regresso a Ekaterimburgo para fazermos uma 
visita panorâmica com os monumentos dos Fun-
dadores da Cidade, Tatischev e Genin. Entre as 
diferentes catedrais e igrejas que iremos observar, 
destaca-se a Capela de Santa Catalina, a antiga 
Oficina de Minas e muitas casas de mercadores, 
palácios e mansões do século XIX situadas junto 
ao lago que borda a cidade. Visita da Catedral 
Nevske e a Igreja do Sangue Derramado em Eka-
terimburgo. Jantar. Traslado a estação de trem e 
saída em direção a Novosibirsk. Noite a bordo. 

Dia 6º (Ter): Transiberiano / Novosibirsk 
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada a No-
vosibirsk, terceira maior cidade da Rússia em ter-
mos de população e a mais importante da Sibéria. 
Traslado ao hotel. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 7º (Qua): Novosibirsk / Transiberiano 
Café da manhã. Visita da cidade, onde po-
deremos descobrir duas imponentes obras: a 
Ponte do Metrô sobre o rio Obi e a Presa de 
Novosibirsk, cercando a cidade que formam o 
chamado “Mar da Sibéria”. Passaremos pelo 
Museu Ferroviário, cujos exteriores nos permite 
apreciar diversas locomotivas e vagões de di-
ferentes épocas. Finalizaremos nossa visita em 

Akademgorodok, a cidade universitária da Sibé-
ria, cercada por bosques. Almoço. Continuação 
com a visita do Porto de Okteabrskaea e Krasne 
Prospekt, a principal avenida. Na Praça Lenin fica 
o Teatro da Ópera e Ballet, e também o Monu-
mento da Glória. Jantar. Traslado a estação ferro-
viária e saída em direção a Irkutsk. Noite a bordo. 

Dia 8º (Qui): O Transiberiano 
Café da manhã, almoço e jantar a bordo. O Trem 
continua sua rota pela Sibéria até o Leste, em di-
reção a Irkutsk, seguindo os passos de Miguel Stro-
goff, célebre personagem de Júlio Verne. Na cidade 
de Krasnoiarsk, atravessaremos o majestoso Eeniséi, 
o segundo maior rio da Rússia. Noite a bordo. 

Dia 9º (Sex): Transiberiano / Irkutsk / 
Lago Baikal 
Café da manhã. Chegada a Irkutsk, a cidade mais 
importante da Siberia Oriental. Traslado a Lis-
tvianka, um pequeno povoado situado as margens 
do lago Baikal, onde realizaremos um pequeno 
passeio e visitaremos a igreja de madeira de San 
Nicolás e o pequeno mercado. Visita do Ecomuseu 
de Baikal e um submarino virtual para vermos as 
profundidades do lago. Almoço churrasco junto 
ao lago para provar os típicos pescados do Bai-
kal enquanto admiramos a belas paisagens deste 
lugar único. Tomaremos um teleférico para subir ao 
alto do monte Cherske (755m) com vistas deslum-
brantes. Desceremos a pé por um amplo caminho, 
admirando os bosques e paisagens. Caso as con-
dições meteorológicas permitirem, cruzaremos as 
águas do lago em barco onde poderemos admirar 
as paisagens que cercam o lago. Faremos uma 
parada em alguma de suas praias, onde teremos 
a ocasião de desafiar a frieza do Baikal tomando 
um banho em suas limpas águas. Realizaremos 
uma pequena caminhada em suas margens para 
descobrir alguns objetos da cultura local. Jantar e 
alojamento em um típico composto de casas feitas 
de madeiras as margens do lago. 

Dia 10º (Sáb): Lago Baikal (Listvianka) / 
Irkutsk 
Café da manhã. Traslado a Irkutsk com parada na 
Rocha de Chamán, onde encontra-se a fonte espiri-
tual de grande valor para os povos locais. Visita do 

Transiberiano

Do Kremlin ao Lago Baikal 
e a Grande Muralha

18-32

Maio 16

Junho 06

Julho 04

Agosto 01

Setembro 05

2019

Saídas 2019
A MOSCOU: QUINTAS-FEIRAS
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour  Em Apartamento duplo nos Hotéis
 e Cabines Quadrupla no Trem  Suplemento Apto. Individual nos Hotéis Supl. Cabine Tripla no Trem Supl. Cabine Dupla no Trem Supl. Cabine Individual no Trem

Tour 11 Dias:
Moscou / Irkust

Iti NR418
4.225 700 525 825 2.450

Tour 18 Dias:
Moscou / Pequim

Iti NR419
6.325 1.150 525 1.575 4.750

€

COMUN PARA AMBOS PROGRAMAS: 
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e visitas segundo programa. (Traslados em dias diferentes 

ao tour tem suplemento). 
• Todas as visitas e entradas segundo o programa. 
• Guias locais falando espanhol em todas as visitas e traslados segundo programa. 
• Transporte em ônibus climatizado durante visitas e traslados. 
• Seguro de proteção e assistência de viagem Mapaplus. 

PROGRAMA 11 DIAS MOSCOU / IRKUST: 
• 6 cafés da manhã (em hotéis) + 1 café da manhã (em restaurantes das cidades) + 3 cafés da 

manhã a bordo (em trens).
• 5 almoços (em restaurantes das cidades) + 1 almoço piquenique às margens do Lago Baikal (no 

dia 10º) + 3 almoços a bordo (em trens). 
• 5 jantares (em hotéis) + 1 jantar (em restaurante da cidade) + 3 jantares a bordo (em trens). 
• Guias locais falando espanhol para todas as visitas e traslados segundo programa e guia acom-

panha falando espanhol para o trem de Moscou à Irkutsk (dias 3-11º). 
• Trem Moscou - Ekaterimburgo - Novosibirsk - Irkutsk (cabine 2ª classe, 4 leitos por compartimento).

PROGRAMA 18 DIAS MOSCOU / PEQUIM: 
• 10 cafés da manhã (em hotéis) + 2 cafés da manhã (em restaurantes das cidades) + 4 cafés da 

manhã a bordo (em trens) + 1 café da manhã piquenique a bordo (em trem). 
• 8 almoços (em restaurantes das cidades) + 1 almoço picnic às margens do Lago Baikal (Dia 10º) + 

6 almoços a bordo (em trens) + 1 almoço Barbacoa na Mongolia (Dia 13º).
•  5 jantares (em hotéis) + 6 jantares (em restaurantes das cidades) + 5 jantares a bordo (em trens). 
• Guias locais falando espanhol para todas as visitas e traslados segundo programa e guia acom-

panhante falando espanhol no trem de Moscou à Pequim (dias 3-18º). 
• Trem Moscou - Ekaterimburgo - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Bator - Pequim (cabine 2ª classe, 4 

leitos por compartimentos).

O Tour IncluiSI

HORA
Durante a viagem teremos vários fusos horários, 5 deles no interior da Rússia. Porém a bordo do trem, ao longo de todo o 
itinerário russo até a fronteira russo-mongol, a hora oficial é a de Moscou.
CLIMA
O clima é continental ao longo de todo passeio, com invernos muito frios e verões muito calorosos, sendo que pela noite 
as temperaturas podem baixar, especialmente na Mongólia e em torno do lago Baikal.
MOEDA
Cada um dos três países tem sua própria moeda: o Rublo na Rússia, o Tugrik na Mongólia e o Euan na China .
GASTOS A BORDO
No vagão do restaurante, ao longo de quase todo o passeio pode ser pago em rublos russos e em dólares US. É bom levar 
notas de pouco valor, já que o troco é difícil.
FORMALIDADES: VISTOS 
É preciso obter os vistos correspondentes para cada um dos três países viajados.
A VIDA A BORDO
O Transiberiano não é um trem de luxo. As condições de Conforto são extremamente simples. Este tipo de viagem convém 
aos que dão valor a autenticidade, a aventura e o encanto desta mítica viagem, acima do Conforto e das comodidades. O 
compartimento de 2ª classe dispõe de 4 beliches, duas superiores e duas inferiores, que se transformam em assentos durante 
o dia. O compartimento de 1ª classe dispõe de duas camas. Cada vagão dispõe de dois pequenos banheiros, um em cada 
lado do vagão, sobriamente equipados (lavabo, wc, uma tomada elétrica) onde a água as vezes é escassa. É conveniente 
levar consigo objetos como vaporizador de água mineral, toalhas refrescantes para limpeza, shampoo seco, etc. Não há 
chuveiros a bordo do trem, se bem que em nosso itinerário contamos com numerosas paradas e alojamentos em hotéis ao 
longo do passeio, permitindo descansar e realizar suas condições de habituais. Em cada vagão viajam dois responsáveis 
que se alteram entre as diversas tarefas: distribuição de lençóis, mantas, almofadas, etc. O Transiberiano dispõe de um 
vagão-restaurante. As refeições devem ser pagas diretas no efetivo. Cada vagão dispõe de um típico Samovar que distribuí 
água quente 24h: podendo ser levado consigo café em pó, etc. Recomendamos levar pilhas, fitas, etc, em quantidade 
suficiente para suas câmeras. As tomadas elétricas disponíveis para recarregar as baterias são as situadas no banheiro.
ESCALAS
O trajeto do Transiberiano é único até a região de Irkutsk e a partir de la se divide em dois itinerários históricos: o que leva até 
a costa do Oceano Pacífico em Vladivostok e o que através da Mongólia, entre na China chegando até Pequim. Cada estação 
fica ativa com a chegada do trem. As plataformas ficam repletas de “bábushkas” vendendo todos os artigos imagináveis, 
desde produtos típicos da cozinha e artesanatos locais, até roupas e utensílios diversos. O Transiberiano é hoje em dia uma 
arte comercial de grande importância. Entre as paradas, as mais belas paisagens desfilam diante de nossos olhos, desde os 
bosques de Taiga as pradarias da Mongólia, altas montanhas, e o mágico lago Baikal. Dentro do trem, as tímidas conversas 
do começo dão lugar a animadas conversas ao longo da viagem. Aos russos encanta a vida social, jogam cartas ou xadrez, 
improvisam bares…o vagão-restaurante nunca fica vazio, e cada um vive ao seu ritmo, a vida a bordo se organiza por si só

Informações práticas

Cidade Cat. Superior

Moscou Marriott / Radisson / Holidae Inn / Novotel, Borodino 

Ekaterimburgo Park Inn / Novotel 

Novosibirsk Doubletree / Marriott/ River Park / Azimut )

Irkutsk Marriott  / Doubletree be Marriott

Listvianka Baikalskie Terema / Krestovaea 

Terelj alojamiento especial Eurta

Ulan-Bator Palace / Ramada / Blue Ske 

Pequim Hotspring / King Wing / Radisson Blu / Jianguo 

Hotéis previstos ou similares

museu Etnográfico ao ar livre de arquitetura Taltse. 
Almoço. Visita da cidade de Irkutsk, considerada 
com justiça uma cidade-museu com mais de cem 
monumentos de grande relevância, como o Teatro 
Dramático ou o Teatro Musical, a Igreja de Salvador, 
a Catedral Polaca de estilo gótico e outros edifícios 
religiosos. Continuamos com a visita do Convento 
Znamenske, um dos mais antigos monastérios da 
Sibéria. Visita do Museu dos Decembristas, mansão 
dos príncipes Trubetskoe e Volkonske, as coleções 
incluem seus objetos pessoais, documentos e mó-
veis. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 11º (Dom): Transiberiano* 
Traslado até a estação de trem e saída em direção 
à Ulán Bator. Café da manhã a bordo (tipo pique-
nique). Depois de contornarmos o Lago Baikal, um 
dos mais belos trajetos da rota do Transiberiano, o 
trem atravessará a fronteira russo-mongol. Almoço 
e jantar a bordo (tipo piquenique). Noite a bordo.  
*Dependendo das disponibilidades, o trem selecio-
nado poderá sair de Irkutsk no dia 10º pela tarde. 

Para os passageiros do programa de 11 dias: Café 
da manhã. Em horário apropriado, traslado ao ae-
roporto para embarque em voo de regresso. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem! 
  
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h. 

Dia 12º (Seg): Transiberiano / Ulan Bator 
/ Terelj 
Chegada a Ulan Bator, capital da Mongólia. 
Traslado ao hotel. Café da manhã e saída para 
efetuarmos uma visita panorâmica da cidade, 
passando pela célebre Praça Sukhbaatar, o Sino 
do Mundo e o Mausoléu de Sukhbaatar. Um dos 
mais belos monumentos de Ulan Bator é o Pa-
lácio de Inverno. Visitaremos os monumentos 
religiosos mais interessantes da cidade: o Mo-
nastério Choijin-Lamen-Sum, o Templo Zhanrae 
Sing e terminamos no mais famoso deles, o Mo-
nastério Gandan. Continuaremos com a visita 
do Museu de História Nacional. Almoço. Saída 
até o parque nacional de Terelj, com sua carac-
terística paisagem de grande beleza. Chegada 
ao acampamento, situado no parque nacional, 
onde teremos a oportunidade de conhecer a au-
têntica vida dos nômades mongóis, e também 
onde descansaremos em suas típicas “eurtas”. 
Jantar e acomodação em rota. 

Dia 13º (Ter): Terelj 
Café da manhã. Iremos visitar uma típica família 
nômade com fim de conhecer sua vida cotidiana: 
preparação dos produtos lácteos, construção e 

montagem de uma eurta, criação de animais 
onde destaca-se os célebres Eaks. Possibilidade 
de um passeio a cavalo, principal meio de trans-
porte do país. Almoço a base de um típico chu-
rrasco mongol. Pela tarde, visitaremos o templo 
budista de Areabal, onde poderemos desfrutar 
um lindo panorama do parque. Jantar junto a 
fogueira no acampamento. Noite em rota. 

Dia 14º (Qua): Terelj / Ulan Bator 
Café da manhã. Regresso a Ulan Bator e visita do 
Museu Choijin Lama, um dos mais esplêndidos 
monumentos da arquitetura mongolia. Almoço. 
Visita do Memorial de Zainan, onde desfrutare-
mos magníficas vistas da cidade de Ulan Bator e 
do vale do rio Tola. Visita ao Palácio de Bogdo 
Khan onde viveu Bogdo Khan VIII, o último Khan 
da Mongólia, inclui o completo Palácio de Verão 
e de Inverno. Pela tarde-noite, assistiremos a um 
espetáculo folclórico que nos permitirá conhecer 
as músicas, bailes e tradições deste misterioso 
povo. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 15º (Qui): Ulan Bator / Transiberiano 
Café da manhã e traslado a estação ferroviária 
com saída em direção a Pequim, cruzando o sul 
da Mongólia onde situa-se o deserto de Gobi. 
Almoço e jantar a bordo. 

Dia 16º (Sex): Transiberiano / Pequim 
Café da manhã no trem. Chegada à Pequim, 
Transiberiano a maior via férrea do mundo, cruza 
dois continentes. Almoço. Visita do Templo de 
Céu (Tian Tan). Situado ao sul de Pequim, é o 
maior complexo religioso da China. Jantar tí-
pico chinês onde poderemos degustar o pato 
laqueado, o prato mais célebre da cozinha na-
cional. Acomodação no hotel. 

Dia 17º (Sáb): Pequim 
Café da manhã. Visita da Cidade Proibida, o mais 
antigo conjunto arquitetônico da China, decorada 
graças ao capricho e fantasia de 24 imperadores das 
dinastias Ming e Qing. Almoço. Visita da Grande 
Muralha, construída pelos imperadores chineses 
para defender-se das devastadoras expedições mi-
litares mongóis, declarada Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 18º (Dom): Pequim (Saída) 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!. 

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja as Condições Gerais.
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