
Rua Willy Barth  4544
São Miguel do Oeste  SC
89900 - 000

+55 49 3622 1222
viagem@extremoestetur.com.br
www.extremoestetur.com.br

Capitais da Rússia |  2020

UM UNIVERSO MULTICOR
Colorida, elementos que nos levam ao tempos de Tchaikovsky, lindos palácios que pa-
recem sair de um conto de fadas, isto é a Rússia! O maior país do mundo é uma odis-
seia repleta de diversidade. São Petersburgo e Moscou possuem suas distinções e você 
pode aproveitar cada uma delas. Palácios, restaurantes, uma vida cultural bem agitada.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Berlim

Chegada no aeroporto de Moscou, assistência e translado ao hotel. Hospedagem. Tempo livre para os 

primeiros contatos com a capital russa. Jantar no hotel. Nota importante: De modo a podermos garantir 

todos os serviços, a chegada a Moscou deverá ocorrer antes das 17h.



2º Dia - Moscou

Café da manhã. Moscou é o coração da Rússia, cidade com história mas que consegue também man-

ter-se sempre jovem. Esta manhã será dedicada à visita panorâmica desta cidade com destaque para a 

Praça Vermelha, local histórico que no passado foi palco de eventos religiosos e laicos, e que na época 

soviética acolheu comemorações de cariz militar. Visita da Catedral de Cristo, O Salvador, cuja constru-

ção demorou 40 anos (1839-1883) e que passou por várias fases de construção e destruição, tendo sido 

totalmente reconstruida de acordo com o traçado original. Tem capacidade para mais de 10.000 pessoas 

e é considerada uma das mais belas catedrais do país. Almoço livre. De tarde, visita do Metro de Moscou, 

inaugurado em maio de 1935 e muitas vezes denominado de “Palácio do Povo” devido à sua beleza e 

riqueza. Na sua decoração participaram alguns dos mais conceituados artistas da época. Jantar e hospe-

dagem no hotel.

3º Dia - Moscou

Café da manhã. Visita do Kremlin e das suas catedrais, um dos conjuntos artísticos mais impressionantes 

do mundo. Destaque para o grande Palácio do Senado, o Teatro do Kremlin, o Palácio dos Congressos, o 

canhão Tsar (o maior do mundo mas nunca utilizado), as Catedrais do Arcanjo São Miguel, dos 12 Apósto-

los e a mais elegante de todas as catedrais, a da Assunção. Continuação para o Parque da Vitória e visita 

do Museu da II Guerra Mundial, os quais celebram a vitória russa sobre a Alemanha Nazi. Jantar e hospe-

dagem no hotel.

4º Dia - Moscou > São Petersburgo

Café da manhã. Em hora a informar, transporte para a estação ferroviária para embarque em trem rápido 

com destino a São Petersburgo (4 horas de viagem). À chegada, breve passeio pela cidade. Transporte 

para o hotel e check-in. Tempo livre para descansar. Jantar e hospedagem.

5º Dia - São Petersburgo

Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de São Petersburgo, uma cidade única, harmoniosa e român-

tica. Visita à Catedral de Nossa Senhora de Kazan. Continuação da visita de São Petersburgo, considerada 

a “Veneza do Norte” e a Capital Cultural da Rússia. É visível a influência italiana e francesa na arquitetura da 

cidade, onde se construíram numerosos monumentos e conjuntos arquitetônicos de estilo barroco e neo-

clássico. Visita da Fortaleza de São Pedro e São Paulo, Panteão dos Czares e mandada construir por Pedro 

“O Grande”, como forte de defesa na Guerra do Norte, que serviu de prisão por mais de duzentos anos. De 

tarde, visita ao Museu Hermitage, um dos museus mais famosos do mundo, a par do museu do Louvre e 

do Prado, alberga cerca de 3 milhões de obras de arte e artefactos. O palácio de inverno de Catarina, de 

que faz parte o complexo do museu, é por si só uma obra de arte imponente, que nos faz voltar ao pas-

sado imaginando o quotidiano dos Czares e Czarinas na sua época áurea. Jantar e hospedagem no hotel.

6º Dia - São Petersburgo

Café da manhã. Saída para Petrodvorets e visita do célebre Peterhof (ou “Palácio de Pedro”) mandado 

construir pelo Czar Pedro da Rússia. Trata-se de um fabuloso complexo composto por palácios, fontes e 

jardins, e que serviu de residência de verão aos antigos Czares russos. Tempo livre. Jantar e hospedagem 

no hotel.

7º Dia - Saída de São Petersburgo

Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 

conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



DATA

Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas:

Saídas 2020: 5 e 26 junho; 3, 10, 24 e 31 de julho; 7, 14, 21 e 28 de agosto; 4, 11 e 18 de setembro.

INCLUI

6 Cafés da manhã buffet e 6 refeições em restaurantes locais ou hotéis.

Circuito em ônibus de turismo.

Traslados de chegada e saída (traslados estão incluídos somente se recebermos a informação dos voos até 

15 dias antes do início da viagem).

Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados.

Taxas hoteleiras e de serviço.

Serviço de bagageiros nos hotéis assim como em todas as viagens em trem (1 mala por pessoa).

Acompanhamento durante todo o circuito, por um guia bilíngue (português e espanhol).

Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Moscou e São Petersburgo.

Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário.

Trem em classe turística para trajeto Moscovo/São Petersburgo (sem acompanhamento de guia).

Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas.

NOTA: As bebidas às refeições não estão incluídas

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente especificado como Serviços Incluídos.

Observação: Sujeito a alteração de valores.

Parte aérea. Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas.

VALOR POR PESSOA

Parte terrestre, valor por pessoa, desde 1.180,00 Euros

Com possibilidade de embarque em Chapecó, SC. Sujeito a alteração de valor.
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