
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TESOUROS BALTICOS E RUSSOS 
Saídas Garantidas 2021 

SUÉCIA, ESTÔNIA, FINLÂNDIA E RÚSSIA - 12 DIAS 

Conheça a elegante Estocolmo "A bela sobre as águas”. Desfrute da viagem noturna de navio para 
Talin e visite Helsinque, a capital da Finlândia, e se surpreenda com a arquitetura de vanguarda e lojas 
de design escandinavo. Em menos de 4 horas no trem de alta velocidade estaremos em São 
Petersburgo e Moscou.  Tesouros surpreendentes esperam por você na Rússia: o museu Hermitage 
em S. Petersburgo, o Kremlin e o metrô em Moscou, entre tantos outros! 
 
DIA 01  – QUARTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Chegada por conta própria ao hotel.  
Encontro com o guia acompanhante da viagem ás 19:00 na recepção do hotel. 
Alojamento. 
 

DIA 02 –  QUINTA - FEIRA -  ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã visita panorâmica guiada a Estocolmo. Visitaremos a parte antiga da cidade Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, conhecida como “Rainha das Águas”, ou realizar 
uma excursão opcional visitando a prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de guerra Vasa, 
naufragado na sua viagem inaugural no sec XVII, este é um dos museus mais visitados da Escandinavia.  
Alojamento. 
 
DIA 03  –  SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO - TALIN 
Café da manhã no hotel.  
Manhã livre para nos despedirmos da capital da Suécia. À tarde traslado até o porto para fazer o 
cruzeiro noturno TALLINK com destino a Talin. Durante a travessia poderemos apreciar a beleza das 
paisagens do arquipélago sueco que conta com mais de 24.000 ilhas. Os clientes deverão preparar uma 
bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem.  
Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e alojamento em cabines com janela. 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

DIA 04  - SÁBADO – TALIN 
Café da manhã a bordo. 
Chegada a Talin na parte da manhã e visita da capital da Estônia com a sua encantadora cidade medieval 
onde sobressai o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do 
Mirador e a praça da prefeitura. Alojamento. 
DIA 05 – DOMINGO – TALIN - HELSINQUE 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã traslado para o porto e travessia de 2 horas de ferry para Helsinque. 
Chegada e visita panorâmica da capital Finlandesa, também conhecida como “A Cidade Branca do 
Norte”. Durante a visita passaremos pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do 
Senado, a igreja luterana Tempeliaukkio, uma igreja luterana escavada em uma grande rocha e com 
uma cúpula em forma de um gigantesco espiral com fios de cobre (entrada incluída), o parque com o 
monumento a Sibelius, o mercado do porto e a rua Esplanaadii.  
Alojamento. 
 
DIA 06 – SEGUNDA-FEIRA – HELSINQUE - SÃO PETERSBURGO 
Café Da manhã no hotel. 
Manhã livre para nos despedirmos da Escandinávia.  
Na parte da tarde traslado para a estação de trem de Helsinque onde embarcaremos no trem de alta 
velocidade, Allegro, para São Petersburgo. Chegada ao final da tarde e traslado para o hotel. 
Alojamento. 
 
DIA 07 –  TERÇA-FEIRA – SÃO PETERSBURGO 
Café Da manhã no hotel. 
Pela manhã faremos o passeio panorâmico, conheceremos os principais pontos turísticos da cidade, 
visitaremos a Fortaleza de São Pedro e São Paulo e o Museu Hermitage, um dos mais famosos museus 
do mundo com quase 3 milhões de visitantes por ano. Este museu apresenta uma coleção com mais de 
3 milhões de peças de arte da cultura mundial.  
Tarde livre ou visita opcional á catedral de S. Isaac e á Igreja da Ressureição.  
À noite possibilidade de espetáculo folclórico no Palácio Nikolaesvsky ou show Bagatitsa na mansão da 
Condessa Panina. Alojamento. 
 
DIA 08 –  QUARTA- FEIRA - SÃO PETESBURGO  
Café da manhã no hotel.  
Dia livre ou possibilidade de fazer passeios opcionais. Na parte da manhã possibilidade de passeio ao 
Grande Palácio Peterhof e parques e na parte da tarde ao Palácio de Catarina com suas famosas salas 
de Âmbar e belos jardins. 
Alojamento. 
 
DIA 09 – QUINTA-FEIRA - SÃO PETESBURGO - MOSCOU 
Café da manhã no hotel.  
Manhã livre para nos depedirmos de São Petersburgo. À hora indicada traslado para a estação de trem 
e saída no trem de alta velocidade, Sapsan, com destino a Moscou. Chegada a Moscou no final da tarde 
e traslado ao hotel. No caminho faremos uma parada na Praça Vermelha.  
Alojamento. 

http://www.startravelrussia.com/russia/cities/spb/sightseeing/hermitage


 
 
 
 
 

 

 
 

 
DIA 10 – SEXTA-FEIRA –  MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica onde veremos os mais famosos pontos da cidade como a Praça do Teatro 
Bolshoi, a Universidade, a rua Arbat, entre outros. Visitaremos ainda o Kremlin, que em Russo significa 
fortaleza e que foi designado patrimônio mundial pela UNESCO e também o famoso metrô (a visita 
inclui entradas no Kremlin e suas catedrais e o bilhete de metrô).  
Possibilidade de fazer um cruzeiro opcional no rio Moscou ou assistir ao velho circo Russo. 
Alojamento. 
 
 
 
 

DIA 11 – SÁBADO - MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre ou oportunidade para participar nos passeios opcionais a Sergiev Posad durante o dia ou 
assistir ao show folclórico Kostroma á noite (Kostroma disponível apenas a partir de meados de Junho).  
Alojamento. 
 
DIA 12 –  DOMINGO – MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Á hora indicada traslado para o aeroporto. 
Fim dos serviços 
 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2021 
 

*** Saída com suplemento de temporada alta na Rússia 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 
❖ 10 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet 
❖ 01 noite a bordo do barco Tallink Silja Line Estocolmo – Talin em cabines com janela com café 

da manhã buffet incluído 
❖ 01 jantar incluído no navio Tallink Silja Line, inclui bebidas ad libitum 

Início – Estocolmo  Fim – Moscou Código de reserva 

19 MAIO  30 MAIO *** LEY T 0511 P 

16 JUNHO 27 JUNHO *** LEY T 0608 P 

30 JUNHO 11 JULHO *** LEY T 0622 P 

14 JULHO 25 JULHO *** LEY T 0706 P 

28 JULHO 08 AGOSTO LEY T 0720 P 

11 AGOSTO 22 AGOSTO LEY T 0803 P 

18 AGOSTO 29 AGOSTO LEY T 0810 P 

25 AGOSTO 05 SETEMBRO LEY T 0817 P 

08 SETEMBRO 19 SETEMBRO LEY T 0831 P 

15 SETEMBRO 26 SETEMBRO LEY T 0907 P 



 
 
 
 
 

 

 
 

❖ Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante 
programa Estocolmo a Helsinque. 

❖ Guia acompanhante parte da Rússia bilingue Espanhol/Português 
❖ Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa, com 

exceção da parte da Rússia, onde será com guia bilingue Espanhol/Português 
❖ Viagem de trem de alta velocidade Allegro Helsinque – São Petersburgo, em segunda classe. 
❖ Viagem de trem de alta velocidade Sapsan São Petersburgo - Moscou, em segunda classe 
❖ Serviço de maleteiro incluído somente nos portos e estações de trem 
❖ Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por 

pessoa com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de 
mão com o máximo de 5 kg 

❖  

NOTAS GERAIS 
❖ No dia 03 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no 

navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem 
❖ O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas 

nos fiordes devido a falta de cobertura 
❖ Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional ou force 

majeure 
 

PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
❖ Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2176 ,- 
❖ Suplemento individual EUR 808 ,- 
❖ Suplemento de temporada alta EUR 75 por pessoa em apartamento duplo/EUR 75 por 

apartamento individual nas saídas marcadas com ** 
 

HOTÉIS DO PROGRAMA 
❖ Estocolmo – Courtyard by Marriott , Clarion Stockholm, Clarion Amaranten, Scandic Malmen, 

Scandic Norra Bantorget ou similar 
❖ Talin – Metropol Spa, Sokos Viru, Tallink City, Park Inn by Radisson Meriton ou similar 
❖ Helsinque – Scandic Grand Marina ou similar 
❖ S. Petersburgo – Radisson Park Inn Pribaltijskaya  ou similar 
❖ Moscou – Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center ou similar 
❖ NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, por motivos de 

ordem operacional ou force majeure   


