
 

  MOSCOU E SÃO PETERSBURGO 2021 
 

Pacote privativo – 7 dias (6 noites) – saídas diárias 

Dia 1 - MOSCOU (Rússia) 
Chegada ao aeroporto de Moscou, recepção e traslado ao 
hotel. Hospedagem em Moscou. 
 
Dia 2 – MOSCOU 
Café da manhã. Visita panorâmica por Moscou. A 
impressionante Praça Vermelha, onde está a obra mais 
famosa da arquitetura russa: a Catedral de São Basílio. 
Podem-se ver os sete arranha-céus em Moscou, 
semelhantes e diferentes ao mesmo tempo, e o exterior 
do Teatro Bolshoi. Visita ao metrô de Moscou, conhecido 
como o palácio subterrâneo, inaugurado em 1935 e 
primeiro do mundo em densidade de passageiros, com 
165 estações e extensão subterrânea de 270 km, com 11 
linhas. Tarde livre. Acomodação. 
 
Dia 3 – MOSCOU 
Café da manhã. Passeio ao famoso complexo amuralhado 
do Kremlin, antiga residência dos czares russos, à Casa de 
Armas, um dos mais antigos museus de arte decorativa 
aplicada, e à câmara do tesouro, única em seu gênero, 
mundialmente conhecida que acolhe as melhores e mais 
elegantes obras da arte decorativa russa e estrangeira dos 
séculos XIV-XX, a maioria relacionada aos acontecimentos 
históricos mais importantes do país, com a valiosa coleção 

de ourivesaria, objetos da vida cotidiana da corte czarista, 
utensílios de cerimônias eclesiásticas e testemunhos 
artísticos da dignidade real. Tarde livre. Acomodação em 
Moscou. 
 
Dia 4 – MOSCOU / SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Traslado á estação de trem para saída em 
trem de alta velocidade Sapsan para São Peterburgo. 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem em São 
Peterburgo. 
 
Dia 5 – SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Passeio por esta esplêndida cidade, sem 
dúvida a mais bela de toda a Rússia, construída, pelo Czar 
Pedro I, “O Grande”, às margens do Rio Neva, visitando 
também a Fortaleza de São Paulo. Tarde livre. 
Hospedagem em São Petersburgo.  
  
Dia 6 – SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Visita ao museu Hermitage, uma das mais 
importantes pinacotecas do mundo. Tarde livre. 
Acomodação em São Petersburgo. 
 
Dia 7 – SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. 

 
 

HOSPEDAGEM
MOSCOU: Marriott Tverskaya **** / Marriott Royal Aurora ***** 
SÃO PETERSBURGO: Hotel Ambassador **** / Kempinski Hotel Moika 22 ***** 
 
O PACOTE INCLUI 
• 6 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
• Café da manhã tipo buffet nos hotéis; 
• Traslados e passeios conforme indicados no itinerário; 
• Visita em veículo privativo com guia falando espanhol;
• Bilhete de trem de alta velocidade Sapsan Moscou / São Petersburgo classe 
business. 
 
 

PREÇOS POR PESSOA em quarto duplo (em euro) 

CATEGORIA BASE 6 PAX BASE 5 PAX BASE 4 PAX BASE 3 PAX BASE 2 PAX 
BASE 1 PAX 

(quarto individual) 

SUPLEMENTO 
NOITES BRANCAS 

(Saídas 25/05 & 15/07) 

PRIMEIRA € 1.730,00 € 1.950,00 € 2.080,00 € 2.170,00 € 2.400,00 € 3.680,00 € 320,00 

LUXO € 1.910,00 € 2.350,00 € 2.470,00 € 2.560,00 € 2.850,00 € 4.000,00 € 320,00 

* Preços válidos apenas para o fim de semana em Moscou (sexta a segunda-feira). 
* Preços de segunda a quinta-feira em Moscou, sob consulta. 


