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JUNHO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Moscovo

DIA 4  ›  Suzdal  ›  Kostroma  ›  Yaroslavl
270 Kms

DIA 2  ›  Moscovo

DIA 5  ›  Yaroslavl  ›  Moscovo  265 Kms

DIA 6  ›  Moscovo (Comboio)  ›  São 
Petersburgo 

DIA 7  ›  São Petersburgo 

DIA 3  ›  Moscovo  ›  Sergiev Posad  ›  Suzdal    
260 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em 
voo regular com destino a Moscovo, via Frankfurt. Chegada 
e desembarque. Transporte para o hotel. Alojamento no 
Radisson Blu Olympiyskiy Hotel  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Kostroma situada na 
encruzilhada dos rios Volga e Kostroma. Passeio a pé pelo 
seu magnifico centro histórico, repleto de casas de madeira e 
elegantes edifícios barrocos e neoclássicos. Destaque para a 
Praça Susaninskaya, a Torre do Fogo e as Estátuas de Lenine e do 
Príncipe Yuri, fundador da cidade. Almoço. Visita ao Mosteiro 
da Santíssima Trindade de Ipatiev, imponente complexo 
amuralhado que alberga vários edifícios de caráter religioso. 
Continuação da viagem até Yaroslavl, outrora importante 
porto comercial da Rússia medieval. Destaque para o seu 
centro histórico, declarado Património da Humanidade 
pela UNESCO, onde podemos encontrar as típicas igrejas 
decoradas com os mais belos e impressionantes frescos no 
seu interior. Visita ao Mosteiro Spaso-Preobrazhensky, uma 
das construções mais antigas da região, e à Igreja São Elias, 
profeta da cidade e igreja tipicamente moscovita. Jantar. 
Alojamento no Park Inn by Radisson Yaroslavl Hotel  
ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita de Moscovo, 
capital russa e uma das metrópoles mais vibrantes e 
cosmopolitas da Europa. Começamos o percurso pela Praça 
Vermelha, ícone da tradição russa e palco dos grandes desfiles 
militares durante a era da União Soviética. Destaque para a 
colorida Catedral de São Basílio, o Mausoléu de Lenine, o Museu 
da História Estatal, a Catedral Ortodoxa de Kazan, e os antigos 
Armazéns GUM, repleto de luxuosas boutiques e espaços de 
restauração (visitas exteriores). Através das grandes avenidas 
passaremos pelo Teatro Bolshoi, mundialmente conhecido 
pelos seus espetáculos de dança e ópera. Continuação até 
ao Metropolitano de Moscovo, onde percorreremos algumas 
das mais belas estações palacianas, autênticas galerias de 
arte desde a época soviética. Almoço. Visita ao deslumbrante 
complexo arquitetónico do Kremlin, classificado como 
Património Mundial pela UNESCO, antiga residência dos 
czares e um dos ex-líbris da cidade. Destaque para a Praça das 
Catedrais ladeada pelas Catedrais Ortodoxas de Assunção, 
Anunciação e Arcanjo S. Miguel, local das coroações dos 
czares. Passeio pela pitoresca Rua Arbat, em pleno coração 
do centro histórico é um importante ponto de encontro do 
povo moscovita. Tempo para desfrutar do ambiente boémio 
do bairro e apreciar os inúmeros músicos ambulantes e 
retratistas de rua. Jantar típico com tradicional espetáculo de 
folclore russo. Alojamento. 

Pequeno-almoço no hotel. Inicio da viagem em direção a 
Moscovo. Almoço. Tarde livre para atividades de caráter 
pessoal. Sugerimos a visita à Galeria Tretyakov, importante 
museu estatal dedicado à preservação e conservação da arte 
ussa (não incluído), ou um passeio pelo carismático Mercado 
de Izmailovo, repleto de lojas de artesanato e espaços de 
restauração. Jantar. Alojamento no  Radisson Blu Olympiyskiy 
Hotel  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Embarque em comboio de 
alta velocidade em direção a São Petersburgo, a “Capital 
dos Czares” e cidade das artes. Chegada e assistência nas 
formalidades de desembarque. Visita a uma das cidades 
mais charmosas da Europa, embarcando num fantástico 
cruzeiro pelos canais de São Petersburgo. Numa perspetiva 
diferente, poderemos admirar todo o esplendor dos seus 
palácios e monumentos. Tempo livre. Jantar. Alojamento no 
Azimut Hotel Saint - Petersburg  ou similar. À noite, 
possibilidade para assistir a um espetáculo tradicional de 
ballet russo no célebre Teatro Mariinsky (opcional).

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita em São 
Petersburgo, cidade repleta de traços imperiais e luxuosa 
arquitetura. Nascida do desejo de Pedro, o Grande, é um 
dos expoentes culturais e artísticos da Rússia. Destaque para 
a principal avenida, a Nevsky Prospekt, a Catedral de Kazan 
e do Santo Isaac, e para a esplêndida Catedral do Sangue 
Derramado, com as suas cúpulas coloridas e construída no 
local onde o Czar Alexandre II foi assassinado. Almoço. Visita 
às principais salas do impressionante Museu Hermitage que, 
por entre os retalhados e fascinantes corredores e salas, 
teremos a oportunidade de vislumbrar o ímpar acervo e 
o espólio pertencente aos Czares da Rússia, que mostra a 
opulência e a sumptuosidade da época. Seguindo-se a visita 
à Fortaleza de Pedro e Paulo incluindo o panteão dos czares 
russos da família Romanov. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a região do “Anel 
Dourado”. Breve panorâmica em Sergiev Posad, com 
destaque para o emblemático Mosteiro da Trindade São 
Sérgio conhecido como o “Vaticano Russo” e um dos mais 
importantes centros da religião ortodoxa. Continuação para 
Suzdal. Almoço. Visita pela cidade considerada a joia do “Anel 

Dourado”, com destaque para o Mosteiro Vasilievsky, Igreja 
de São Cosmos e São Damião (visitas exteriores). Entrada no 
fabuloso Kremlin de Suzdal, importante centro religioso, 
militar e civil do governo da cidade e onde será possível 
apreciar as magnificas vistas da cidade. No seu interior, 
iremos visitar a Catedral da Natividade e a célebre Igreja de 
Madeira de São Nicolau. Passagem pelo Mosteiro de Salvador 
e Santo Eutímio, o qual serviu de prisão para os opositores 
de Catarina, “a Grande”. Jantar. Alojamento no  Hotel Sokół 
Wellness & SPA  ou similar. 

DIA 8  ›  São Petersburgo  ›  Pushkin  ›  
Peterhof  ›  São Petersburgo  125 Kms

DIA 9  ›  São Petersburgo  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Pushkin para 
conhecer os Jardins do Palácio de Catarina, um opulento 
exemplo do barroco russo erigido em homenagem à czarina 
Catarina I. Destaque para a famosa Sala de Ambar, de beleza 
singular, caracterizada pela decoração de painéis de ambar 
colocados sobre folhas de ouro. Almoço. Prosseguimos para 
visita a Peterhof, classificado como Património Mundial da 

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal. Em hora a combinar partida para o aeroporto 
de São Petersburgo. Formalidades de embarque e partida em 
voo regular com destino ao Porto ou Lisboa, via Frankfurt. 
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

NA ROTA DOS CZARES
Rússia

Pela enigmática e desconcertante Rússia, descobrirá todo o monumental 
e esplendoroso património imperial dos Czares, atravessando as cidades 

antigas carregadas de simbolismo e segredos por desvendar.

UNESCO e inspirado em Versailles, reúne inúmeros palácios 
e majestosos jardins repletos de estátuas douradas e fontes 
magníficas. Regresso a São Petersburgo. Tempo livre.  Jantar. 
Alojamento.

1. CATEDRAL DE SÃO BASÍLIO, MOSCOVO

2. MUSEU HERMITAGE, SÃO PETERSBURGO 3. MOSTEIRO DE IPATIEVSKY, KOSTROMA

22 Partidas de 
Lisboa ou Porto
9 dias › 8 noites de alojamento
de 6 a 14 de Junho

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de 
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (02h40) - Frankfurt (03h15) - Moscovo
• São Petersburgo (02h55) - Frankfurt (02h40) - 
Porto ou
• Lisboa (03h00) - Frankfurt (03h15) -  Moscovo 
• São Petersburgo (02h55) - Frankfurt (03h05) - 
Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 210€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Comboio de alta velocidade entre Moscovo e São 
Petersburgo, em 2ª classe (duração aproximada 03h50);
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem;
› Guias locais de língua portuguesa em Moscovo 
(2.º dia) e São Petersburgo (7.º e 8.º dia);
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 7 jantares;
› Entradas: Kremlin, Metropolitano de Moscovo, Catedrais 
Ortodoxas de Assunção, Anunciação e Arcanjo S. Miguel em 
Moscovo; Kremlin, Catedral da Natividade e Igreja de Madeira 
de São Nicolau em Suzdal; Mosteiro da Santíssima Trindade de 
Ipatiev em Ksotroma; Mosteiro Spaso - Preobrazhensky e Igreja 
São Elias em Yaroslav; Museu Hermitage, Jardins do Palácio de 
Catarina, Catedral de Kazan, Catedral do Sangue Derramado, 
Fortaleza de Pedro e Paulo e Peterhof em São Petersburgo; 

› Cruzeiro pelos canais de São Petersburgo;
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Visto de entrada na Rússia (aproximadamente 75 €);
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

Duplo

Single

Crianças *

   2.370€

   2.785€

   1.780€

17 13

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Obrigatório visto e passaporte com 
validade mínima de 6 meses após a data de regresso, com 2 páginas 
seguidas em branco, cuja fotocópia deverá ser facultada à agência de 
viagens.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


