
 

  O MELHOR DA RÚSSIA 2021 
 

Pacote regular – 9 dias (8 noites) 

Dia 1 (Qua) – SÃO PETERSBURGO (Rússia) 
Chegada ao aeroporto de São Petersburgo, recepção e traslado ao 
hotel. À tarde (ou sexta-feira à tarde, conforme horário do voo de 
chegada), 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 Pedro e 
São Paulo.   Hospedagem em São Petersburgo.  
 
Dia 2 (Qui) – SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Visita ao Museu Hermitage, uma das mais famosas 
pinacotecas do mundo e à Fortaleza de São Pedro e São Paulo. 
Tarde livre.  Hospedagem em São Petersburgo. 
 
Dia 3 (Sex) – SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Excursão a Peterhof. Visita interior da antiga 
residência de Verão de Pedro o Grande. Em seguida pode apreciar-
se o pitoresco parque com suas famosas fontes. Hospedagem em 
São Petersburgo. 
 
Dia 4 (Sáb) – SÃO PETERSBURGO / MOSCOU 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto e embarque em voo regular 
para Moscou. Chegada e traslado para o hotel. À tarde visita 
panorâmica a Moscou percorrendo suas grandes avenidas e ruas. 
Destaque para a famosa Praça Vermelha, Catedral de São Basílio e o 
centro comercial “Gum”. Hospedagem em Moscou 
 
Dia 5 (Dom) – 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 de arte decorativa russa e 
estrangeira dos séculos XIV-XX, a maioria relacionadas 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. A tarde visita às melhores e mais espetaculares 
estações de metrô da capital russa. Hospedagem em Moscou. 
 
Dia 6 (Seg) – MOSCOU / VLADIMIR / SUZDAL 
Café da manhã* Inicio do circuito do “Anel de Ouro”, passando 
pelas antigas cidades russas de Suzdal, Vladimir, Kostroma e 

Zagorsk, glória e orgulho da cultura russa pelo valor arquitetônico e 
artístico, além da beleza natural que as cerca. As terras de Vladimir 
e Suzdal desempenharam um papel decisivo na formação do antigo 
estado russo e ofereceram aos nossos olhos uma beleza 
inesquecível: campos, planícies, bosques e alamedas que se perdem 
no horizonte, colinas suaves e pântanos misteriosos, grandes e 
pequenos rios e lagos. Esta área, com suas belas paisagens que 
sintetizam a alma russa, estão marcadas nas obras imortais de 
Dostoievski, Tolstoi e Turgeniev. Saída para Vladimir, cidade fundada 
em 1108 por Wladimir I de Monomach e foi a capital da Rússia em 
meados do século XII. Dignas de nota são a porta de ferro, em sua 
dupla função de fortaleza e arco do triunfo, a Catedral da Assunção 
do século XII, com a clara intenção de superar o esplendor 
arquitetônico da Catedral de Santa Sofia em Kiev. Almoço em 
restaurante típico e continuação até Suzdal.  Jantar e acomodação. 
 
Dia 7 (Ter) – SUZDAL / KOSTROMA / YAROSLAVL  
Café da manhã. Visita ao interior do Kremlin, a parte fortificada 
mais antiga da cidade, cercada por muralhas, onde se destacam a 
Catedral da Natividade da Virgem com suas impressionantes cúpulas 
em forma de cebola e o portão dourada com ícones do século XVII. 
Almoço, e continuação da viagem para Kostroma, situada na 
confluência do rio Kostroma com o Volga e fundada no século XII, 
atualmente uma grande cidade industrial. Grandes atrações 
artísticas são o mosteiro de Ipatievski, o Palácio dos Romanov e a 
Catedral da Trindade. Continuação até Yaroslavl. Jantar e 
acomodação. 
 
Dia 8 (Qua) – YAROSLAVL / MOSCOU  
Café da manhã. Visita a Yaroslavl, uma das cidades mais antigas da 
Rússia, conhecendo a Catedral da Transfiguração do Salvador e a 
Igreja do profeta Elias, com a capela do Despojamento da Sagrada 
Vestidura. Almoço e continuação até Sergiev Posad (Zagorsk), 
cidade famosa pelo seu conjunto arquitetônico da Trindade. Neste 
conjunto sacro se ergue a Catedral da Assunção, embelezada por 
suas cúpulas azul celeste, que abriga o sepulcro de Boris Gudonov, a 
Igreja do Espírito Santo, o Palácio dos Czares, do século XVII. No final 
da tarde, saída para Moscou e acomodação. 
 
Dia 9 (Qui) – MOSCOU  
Café da manhã. Traslado para o aeroporto.

 
 
SAÍDAS GARANTIDAS 

MAIO: 19 JUNHO: 02, 16, 30 JULHO: 14, 28 AGOSTO: 11, 25 SETEMBRO: 08, 22 OUTUBRO: 06 

HOSPEDAGEM  
SÃO PETERSBURG: Kempinski ***** 
MOSCOU: Marriott Aurora ***** 
SUZDAL: Pushkarskaya Sloboda **** 

YAROSLAVL: Park Inn **** 
MOSCOU: Novotel Center ****

 

Nota: Durante o período de realização de congressos internacionais, haverá alteração de hotel nas cidades onde ocorrerão esses eventos. 

Consulte detalhes. 

 
O PACOTE INCLUI 
• 08 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
• Café da manhã tipo buffet nos hotéis e 5 refeições
• Guia acompanhante falando espanhol com conhecimento de 

português;  
• Carregadores nos hotéis; 
• Transporte de uma bagagem de tamanho médio (até 30 kg) nas 

viagens de ônibus. 

 

PREÇOS POR PESSOA (em Euro) 

APTO DUPLO APTO INDIVIDUAL 

€ 2.620,00 € 3.400,00 


