
A Rota do Czar 9 / dias 2022 
Helsinki - Moscou 
 
Tour Code: HANGCR 
Guia em espanhol / italiano / português  
Categoria: Rússia  
	

Dia 01: CHEGADA A HELSINKI 
Chegada a Helsinki, traslado opcional ao Hotel Radisson Blu Seaside**** ou similar, reunião de boas-vindas. 
 
Dia 02: HELSINKI 
Helsinki está localizada no limite entre as culturas ocidental e oriental e isto se reflete por toda parte na verdejante 
e viva capital da Finlândia. A visita nos leva pelos arredores dos portos, rua principal Mannerheim e Edifício do 
Parlamento, Praça Finlandia, Monumento de Sibelius e a igreja escavada na rocha. Para a tarde é oferecida 
opcional excursão à Fotaleza Suomenlinna, localizada em uma ilha próxima e considerada uma atração ímpar 
para os visitantes. Jantar opcional no Restaurante Salve. 
 
Dia 03: HELSINKI - St PETERSBURG 
Continuação para St Petersburg. Depois de atravessarmos a fronteira com a Rússia, passagem por a Viborg 
seguind para St Petersburg. Chegada à tarde e acomodação no Hotel Sokos Vasilievsky**** ou similar. 
 
Dia 04: St PETERSBURG 
St Petersburg é uma cidade incrível. Seus palácios imperiais e museus gozam de fama mundial, enquanto o rio 
Neva e os muitos canais merecidamente deram à cidade o título de ‘Veneza do Norte’. Durante o tour pela manhã 
conhecemos todos os esplendores da cidade: a Fortaleza de Pedro-Paulo, o Palácio de Inverno, a Catedral de 
Santo Isaac, a Igreja do Salvador Ensanguentado, o Convento de Nevsky e muito mais. Para a tarde, opcional 
excursão a Zarskoye Selo com o impressionante Palácio de Catarina e a Sala Âmbar, que desapareceu durante a 
Segunda Guerra Mundial e foi restaurada para as comemorações do tricentenário de St Petersburg. À noite, pode-
se desfrutar uma opcional visita ao Palácio Nikolaevsky com um emocionante show de folclore russo e champanhe 
russo e petiscos. 
 
Dia 05: St PETERSBURG 
Manhã reservada para uma opcional visita a Peterhof, obra-prima incontestável da época de Pedro o Grande, com 
o impressionante Grande Palácio, a Grande Cascata e a Avenida das Águas e seus maravilhosos parques. Para a 
tarde é oferecida uma opcional visita ao mundialmente famoso Museu de Arte Hermitage. À noite pode-se 
desfrutar um opcional jantar russo no Restaurante Pryanosti & Radosti. 
 
Dia 06: St PETERSBURG - MOSCOU 
Início da manhã reservado para um opcional cruzeiro pelos canais de St Petersburg. À tarde, ida para a estação 
ferroviária e embarque no trem de alta velocidade Sapsan para Moscou. A viagem de trem nos leva através de 
infinitas paisagens russas ao longo do Rio Volga. Chegada à tarde a Moscou, acomodação no Hotel Azimut 
Smolenskaya**** ou similar. 
 



Dia 07: MOSCOU 
Moscou, a mãe da Rússia, é uma genuína cidade russa com o Kremlin e suas catedrais com cúpulas em forma de 
cebola. As dramáticas mudanças na última década transformaram a cidade em uma das metrópoles mais 
dinâmicas do mundo. O tour pela manhã inclui os destaques desta vasta cidade: a Praça Vermelha com a 
Catedral de São Basílio, a Praça do Teatro com o Teatro Bolshoi e Colinas dos Pardais com a Universidade de 
Moscou, e visita ao Kremlin e uma das catedrais. Para a tarde é oferecida visita ao metrô de Moscou, incluindo as 
estações históricas da linha circular e um passeio guiado ao longo da famosa rua de pedestres Arbat. A noite 
oferece um opcional passeio noturno por Moscou, incluindo um inesquecível cruzeiro fluvial com a Flotilha Branca. 
 
Dia 08: MOSCOU 
Dia que oferece opcional excursão de dia inteiro à pitoresca cidade de Sergiev Posad, para visita ao mosteiro 
Lavra da Trindade de São Sergius, o mais importante mosteiro russo e o coração espiritual da igreja ortodoxa 
russa. Toda a Lavra foi maravilhosamente restaurada para as celebrações dos 700 anos do nascimento de São 
Sergius de Radonezh. 
 
Dia 09: PARTIDA DE MOSCOU 
Traslado opcional ao aeroporto. 
 
 
Serviços incluídos 
• 8 noites nos hotéis 4* com localização central mencionados ou similares 
• 8 cafés da manhã tipo buffet 
• Boas-vindas com champagne, coquetel ou suco 
• Estojo personalizado de boas-vindas 
• Entrada para a igreja escavada na rocha em Helsinki, Fortaleza de Pedro e Paulo em St Petersburg, Kremlin de 
Moscou 
• Serviço de guia em espanhol e Italiano em todas saídas 
• Serviço de guia em português nas saídas 31jul + 14ago + 28ago 
• Serviço de ônibus ou minibus primeira classe 
• Bilhete para o trem de alta velocidade Sapsan St Petersburg-Moscou (classe turista)  
• Serviço de maleteiros nos hotéis e estações de trem 
 
Opcionais: 
• Traslado aeroporto - hotel Glo Art - 80 euros em carro privativo (1-3 pessoas), 100 euros em minibus privativo (4-
7 pessoas) 
• Excursão de 3 horas ao Museu ao Ar Livre Suomemlinna - 60 euros pp 
• Jantar finlandês no Restaurante Salve - 60 euros pp 
• Visita de 3 horas ao Museu de Arte Hermitage - 50 euros pp 
• Visita ao palácio Nikolaevsky - 65 euros pp 
• Excursão de 4 horas para Peterhof e visita ao magnífico palácio - 75 euros pp 
• Excursão de 4 horas para Tsarskoe Selo com o Palácio de Catarina - 80 euros pp 
• Jantar russo no Restaurante Pryanosti & Radosti - 50 euros pp 
• Cruzeiro de 3 horas com assistência pelos canais - 50 euros pp 
• Visita de 3 horas ao Metrô de Moscou e Arbat - 25 euros pp 
• Excursão de 3 horas com cruzeiro no rio Moscou - 55 euros pp 
• Visita de 8 horas a Sergiev Posad - 80 euros pp 
• Traslado Hotel Park Inn Sadu - aeroporto: 80 euros em carro privativo (1-3 pessoas), 100 euros em minibus 
privativo (4-7 pessoas)  
• Meia pensão em hotéis (8 jantares) - 255 euros pp 
 
 
 



SAÍDAS 2022  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Maio 22  
Junho 05, 12, 19, 26  
Julho 03, 10, 17, 24, 31   
Agosto 07, 14, 21, 22, 28  
Setembro 04, 11, 18, 25 

Em apt Duplo: 1095,- 
Suplemento Individual: 450,-  
Suplemento saídas 22mai e 17jul: 75,- por pessoa 

 


