Abratour Viagens
Agência de Viagens | Pacotes Turísticos | Viagens Nacionais e Internacionais | Cruzeiros e
Locações
http://www.abratour.com.br

O Melhor da Rússia
Conheça um pouco da Rússia e Moscou, clicando aqui...
DIA 1 – Domingo - SÃO PETERSBURGO
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o início do
seu roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

DIA 2 – Segunda – SÃO PETERSBURGO
Com guia local começaremos o city tour desta bela cidade atravessada pelo rio Neva e construído
sobre 40 ilhas. A visita inclui a Fortaleza de Pedro e Paulo, origem da cidade. A outrora capital
da Rússia dos Czares está rodeada de inúmeros palácios. Hoje faremos uma excursão (visita
com guia e ingresso) ao PALÁCIO DE CATARINA, residência de verão dos czares da Rússia,
de estilo Rococó, localizada em Pushkin e declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Nota: Dependendo da disponibilidade, o Palácio de Peterhof pode ser visitado em vez
do Palácio de Catarina. O Palácio de Peterhof, com características muito semelhantes, foi
também residência de czares.
DIA 3 – Terça - SÃO PETERSBURGO
De manhã faremos uma visita (guia e ingresso incluído) ao Museu do Hermitage, uma das
maiores pinacotecas e museu de antiguidades do mundo localizado no Palácio de Inverno dos
czares, junto ao rio Neva. Tarde livre.
DIA 4 – Quarta – SÃO PETERSBURGO – NOVGOROD - VALDAY - TVER
Saída rumo à NOVGOROD, cidade que foi um dos centros culturais e políticos mais importantes
da Rússia. Visita ao Kremlin (visita guiada com a entrada incluída), ao antigo bairro do mercado e
a corte de Yaroslav. Almoço incluído. Continuação até VALDAY, pitoresca cidadela com um
lago. Visita ao antigo mosteiro na ilha do lago. A viagem segue para TVER.Chegada e jantar
incluído.
DIA 5 – Quinta - TVER - SERGEI POSAD - SUZDAL
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Um passeio em TVER, cidade às margens do rio Volga, que foi centro de um pequeno Estado e
era a principal rival de Moscou. Em seguida, se conhecerão algumas cidades do Anel de Ouro.
Uma breve parada em KLIN, onde se situa a casa do genial compositor Tchaikovsky. Continuação
até SERGIEV POSAD, onde se conhecerá o Mosteiro da Trindade, considerado como o centro
espiritual mais importante da Rússia. Almoço incluído. À tarde, a viagem segue por estradinhas
que passam por cidades históricas do Anel de Ouro: Alekshandrov (com seu kremlin de Ivan "O
Terrível") e YURYEV POLSKIY, pequena cidade provincial com seu kremlin histórico. Continuação
da rota até SUZDAL. Visitamos o Museu de Arquitetura em madeira, que ilustra o antigo modo de
vida de camponeses, com suas casas de troncos, seus moinhos e a igreja da Transfiguração.
Jantar incluído, onde um grupo folclórico irá animar a noite, ao som de balalaikas. (Não incluído se
no seu grupo viajam menos de 15 pessoas).
DIA 6 – Sexta – SUZDAL VLADIMIR - MOSCOU

De manhã conheceremos como são fabricadas e pintadas as famosas Matrioscas. Depois
visitamos SUZDAL, onde se conhecerá seu kremlin e sua catedral. Seus canais, suas flores e
suas cúpulas fazem parecer com que a cidade tenha saído de um conto de fadas. Para muitos, é
considerada a cidade mais charmosa do Anel de Ouro (passeio com guia local e
entrada incluída). No Mosteiro de São Eugênio, será possível escutar a um concerto de sinos.
Em seguida, a viagem segue até VLADIMIR, onde se visitará a majestosa catedral da
Assunção. Almoço incluído. Chegada a MOSCOU ao final da tarde.
DIA 7 – Sábado - MOSCOU
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade que, como poucas, une passado, presente
e futuro. Entre seus principais atrativos estão: suas imensas avenidas, suas elegantes áreas
comerciais, a Praça Vermelha (onde se encontra o Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio
e a catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída ao Kremlin e às suas duas principais
catedrais. Tentaremos coincidir se for possível (porém não podemos garantir) com a procissão
cerimonial militar que se celebra na Praça Sobornaya. Tarde livre.
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DIA 8 – Domingo – MOSCOU
Conheceremos um pouco mais sobre a história da Rússia e sua cidade. Passaremos pelo mirante
da universidade, com sua fantástica vista da cidade onde os recém-casados depositam flores (o
mirante também poderá ser visitado no sábado) e conheceremos (ingresso incluído) o Museu da
Grande Guerra Patriótica(Segunda Guerra Mundial) que também exibe muitos aspectos do
período soviético. Tarde livre.
DIA 9 – Segunda – MOSCOU
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim da viagem.

INCLUI:
Circuito em ônibus com guia falando espanhol
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares com café da manhã
Carregadores nos hotéis (1 mala por pessoa nos hotéis que oferecem este serviço)
Traslado de chegada
Traslado de saída
Visita panorâmica em São Petersburgo, Novgorod, Tver, Suzdal, Moscou
Excursão: Visita do Palácio de Catarina Pushkin em São Petersburgo
Entradas: Palácio Catarina Pushkin em S. Petersburgo, Fortaleza de Pedro e Paulo e Museu
Hermitage em São Petersburgo, Kremlin de Novgorod, Monastério de Valday, Museu de
arquitetura de madeira de Suzdal, Igreja da Transfiguração, Mosteiro de S. Eugenio, Kremlin,
Catedral e fábrica de Matrioskas em Suzdal Kremlin e suas duas principais catedrais em Moscou,
Museu da grande guerra Pátria em Moscou
5 refeições
HOTÉIS PREVISTOS:
Moscou/Rússia
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CROWNE PLAZA HOTEL - KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 12 - 4 estrelas.
RADISSON SLAVJANSKAYA HOTEL BUSINESS CENTRE - Europa Square, 2 - 4 estrelas.
Novgorod/Rússia
PARK INN VELIKY NOVGOROD - Studentcheskaya Ulitsa 2 - 4 estrelas.
São Petersburgo/Rússia
HOLIDAY INN MOSCOVSKIYE VOROTA - Moscovskiye Vorota 97 - 4 estrelas.
PARK INN PULKOVSKAYA - PLOSCHAD POBEDY PLAZA DE VICTORIA 1 - 4 estrelas.
Suzdal/Rússia
AZIMUT HOTEL SUZDAL - ul. Korovniki, 14 Vladimir Oblast, CP: 601260 - 4 estrelas.
NIKOLAEVSKY POSAD - 138 LENINA STREET 601293 SUZDAL - 4 estrelas.
Tver/Rússia
GRAND HOTEL ZVEZDA - Ulitsa Simeonovskaya, 30/27 - 4 estrelas.
OSNABRUCK - ul. Saltykova-Shchedrina, 20, Tver, Rusia, 170100 - 4 estrelas.

DATAS DE SAÍDA 2019:
Abril: 28
Maio: 12,19,26
Junho: 2,9,16,23,30
Julho: 7,14,21,28
Agosto: 4,11,18,25
Setembro: 1,8,15,22,29
Outubro: 6,13,27
Novembro: 10
Janeiro 2020: 5
Março 2020: 22
PREÇOS POR PESSOA EM € (EUROS) - PARTE TERRESTRE:
TEMPORADAS
ALTA
MÉDIA
BAIXA

DUPLO
1.527
1.457
1.319

INDIVIDUAL
2.181
2.111
1.973

Trabalhamos com as melhores opções de pacotes de viagens internacionais, consulte-nos para
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outros pacotes.

EU
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