
Balalaika - Saídas de St Petersburg /  
8 dias 2021 
St Petersburg - Moscou 
 
Tour Code: INCBAL 
Guia em espanhol  
Categoria: Rússia  
 
Dia 01: St PETERSBURG 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem no Hotel Garden Street**** ou similar. 
 
Dia 02: St PETERSBURG 
Café da manhã buffet. "A Veneza do Norte", "a Palmira do Norte" e a "Capital Cultural da Rússia" são alguns dos 
nomes relacionados a St Petersburg, a segunda cidade russa em importância e população. Localizada no noroeste 
do país, na costa do Mar Báltico, St Petersburg sempre teve um significado estratégico para a Rússia. Pode-se 
apreciar a influência da arquitetura italiana no século 18, e em menor grau da francesa. Na cidade foram 
construídos um grande número de monumentos e conjuntos de arquitetura barroca e neoclássica. Pela manhã é 
organizada visita panorâmica à cidade conhecendo os principais monumentos arquitetônicos, e excursão à 
Fortaleza de São Pedro e São Paulo com o panteão dos czares. É o autêntico núcleo antigo da cidade. Foi a 
primeira edificação construída por Pedro o Grande segundo seu próprio desenho em uma pequena ilha pantanosa 
situada entre o Grande Neva e o Canal Kronwerk. A fortaleza, agora considerada a mais bem conservada 
fortificação militar do século XVIII na Europa, foi projetada para defender a saída para o Mar Báltico. Tempo livre à 
tarde. Para a noite é oferecido como opcional um passeio em barco pelo rio Neva e seus canais. Hospedagem. 
 
Dia 03: St PETERSBURG 
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita ao Palácio de Inverno, antiga residência dos czares da Rússia, que 
atualmente abriga o famoso museu Hermitage, cuja coleção conta com mais de três milhões de peças de arte. À 
tarde, tempo livre. Para a tarde é oferecida visita opcional aos jardins de Petrodvorets, que a princípio foram 
utilizados como pomar e que mais tarde se tornou um lindo jardim conhecido como Parque Superior, com belas 
fontes, como a de Netuno, a do Carvalho e a dos Lagos Quadrados. Para a noite é oferecida visita opcional ao 
teatro. Hospedagem. 
 
Dia 04: St PETERSBURG 
Café da manhã buffet. Pela manhã, excursão a Pushkin, cidade localizada a 27 km de St Petersburg, para visita 
ao palácio de Catarina I, com sua inesquecível Sala Âmbar. Foi a residência oficial dos czares. O palácio, em 
estilo barroco, é impressionante, de dimensões enormes e suas fontes e jardins, magníficos. Para a tarde é 
oferecida visita opcional ao Palácio Yusupov. O Palácio Yusupov, no calçadão do rio Moika, é um eminente 
monumento histórico e arquitetônico de finais do século XIX - princípios do século XX. No palácio está guardada a 
memória de seus nobres proprietários, os príncipes Yusupov, cuja linha familiar remonta aos poderosos príncipes 
da Orda de Nogai, que serviam na Corte Russa no reinado do czar Ivan o Terrível. O Palácio sempre foi um dos 
centros da vida social aristocrática do império russo. Hospedagem no Hotel Garden Street**** ou similar. 
 
Dia 05: St PETERSBURG - MOSCOU 
Café da manhã buffet. Pela manhã, traslado para à estação de trem para tomar o trem de alta velocidade para 
Moscou. Chegada e traslado ao hotel escolhido. Hospedagem no Hotel Holiday Inn Lesnaya**** ou similar. 
 



Dia 06: MOSCOU 
Café da manhã buffet. Moscou é o coração da Rússia, uma cidade antiga e sempre jovem, de muitas faces e ao 
mesmo tempo de uma só. Moscou cresce e se transforma a olho visto, sem perder com isso seu aspecto de 
autêntica cidade russa. Pela manhã, visita panorâmica à cidade incluindo a Praça Vermelha: em épocas anteriores 
aconteciam todos os tipos de eventos na Praça Vermelha, religiosos e laicos. Na época soviética as 
comemorações da Revolução Socialista de Outubro e da Vitória na Segunda Guerra Mundial eram celebradas com 
desfiles militares. Inclui também monumentos, catedrais e avenidas da capital russa. Para a tarde é oferecida 
visita opcional ao metrô de Moscou. Inaugurado em 15 de maio de 1935 pelo poder soviético como símbolo do 
progresso tecnológico e industrial do sistema político, o metrô de Moscou era o "Palácio do Povo". Os artistas mais 
importantes da época participaram da sua decoração, e foram utilizados materiais de todos os cantos do país, 
para com isso simbolizar a unidade dos povos soviéticos. Para a noite é oferecido como opcional um show 
folclórico. Hospedagem. 
 
Dia 07: MOSCOU 
Café da manhã buffet. Pela manhã, excursão ao Kremlin com suas catedrais, um dos conjuntos artísticos mais 
impressionante do mundo, uma cidade dentro de outra, que nasceu em 1156. Aqui grandes artistas italianos 
deixaram sua marca criativa na época de Ivan III. Destaques: o Palácio do Arsenal com 875 canhões, Palácio do 
Senado, Teatro do Kremlin e Palácio dos Congressos, o Canhão Czar, nunca disparado, mas o maior do mundo, 
as Catedrais do Arcanjo São Miguel, dos Doze Apóstolos, da Assunção, a mais elegante e representativa, com 
cúpulas em forma de bulbo. Excursão à Sala de Armas, coleção de jóias e armas da coroa russa. À tarde, tempo 
livre para compras. À noite, passeio opcional pelo rio Moscou em barco, maravilhosa possibilidade para admirar as 
magníficas paisagens de Moscou. Hospedagem no Hotel Holiday Inn Lesnaya**** ou similar. 
 
Dia 08: MOSCOU 
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para partida. 
 
Serviços incluídos 
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares 
• Café da manhã tipo buffet diariamente  
• Traslados regulares sem guia  
• Trem diurno de alta velocidade St Petersburg - Moscou em classe turista  
• Visitas mencionadas no itinerário  
• Guia em espanhol 
 
O horário e ordem das excursões estão sujeitos a alterações conforme disponibilidade da Intourist. 
 
TARIFAS EM U$S / PESSOA: 
Datas de saída 2021 PP/DBL Supl. individual 
Junho 07, 28  
Julho 05, 12  1315 585 

Maio 17, 24 
Julho 19, 26  
Agosto 02, 09, 16, 23 

1293 558 

Abril 26  
Maio 03, 10   
Agosto 30  
Setembro 06, 13, 20, 27 

1171 458 

Outubro 04 1143 429 

Outubro 11, 18 1072 364 

 


