
A Beleza do Norte / 3 dias 2019 
Petrozavodsk - St Petersburg / 3 dias 

Tour code: INBEL 

Guia em espanhol 

 
 
Dia 01: PETROZAVODSK - KIZHI (ver opções de chegada abaixo**) 

Pela manhã, chegada à capital da Karelia, Petrozavodsk, e café da manhã. Depois, visita panorâmica à 

cidade com destaque para os principais monumentos; Igreja de Alexander Nevsky, calçadão, edifício do 

teatro dramático, etc. Em seguida, traslado para o cais e saída em barco para a ilha de Kizhi, 

atualmente  um dos lugares turísticos mais atraentes da Rússia. A ilha de Kizhi está situada no extremo 

nordeste do lago Onega, que junto com o lago Ladoga, também na Rússia, são os maiores lagos da 

Europa. Veremos a Igreja da Transfiguração que foi construída em 1714, tem 22 cúpulas e alcança a 

altura de 30 metros, também conhecida como a Igreja do Verão. Próximo a ela se encontram outras 

duas igrejas construídas em 1764 e 1874. Pinheiros foram as árvores usadas para a construção de 

paredes, bem como outras estruturas do interior das igrejas, não foram utilizados nenhum tipo de 

pregos ou outros elementos perfurantes. Este lugar foi declarado Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO em 1990. Almoço tipo picnic. Retorno para Petrozavodsk. Hospedagem. 

**Pode-se chegar a Petrozavodsk a partir de Moscou ou St Petersburg, por exemplo: 

Moscou-Petrozavodsk - trem noturno "Karelia" - № 18 - 21:05-08:55h (+1) 

St Petersburg-Petrozavodsk - trem noturno - № 12 - 23:20-07:00h (+1) 

A programação e disponibilidade do trem estão sujeitas a alterações conforme a data específica. 

 
Dia 02: PETROZAVODSK - SORTAVALA - PETROZAVODSK  

Pela manhã, saída para a cidade de Sortavala e café da manhã ali. Em seguida, traslado para o cais e 

saída em barco para a ilha de Valaam. Valaam é o nome da maior ilha do arquipélago do mesmo nome 

localizado no lago Ladoga. O Mosteiro de Valaam pode ser considerado com toda razão um hino à 

beleza arquitetônica e religiosa encravada na maravilhosa natureza do norte da Rússia. Grandes 



pintores e cientistas do século XIX-XX vieram à ilha para imortalizar a impressionante paisagem e 

absorver os fluidos de espiritualidade que emanam deste lugar. Excursão para o Mosteiro Masculino da 

Transfiguração e almoço no refeitório. Saída para Petrozavodsk. Parada no percurso para visitar a 

antiga vila russa Kinerma. Jantar típico em casa da Karelia. Retorno para Petrozavosk. Hospedagem. 

 
Dia 03: PETROZAVODSK - St PETERSBURG 

Café da manhã buffet. Pela manhã, visita à famosa cachoeira de Kivach, que é a segunda maior 

cachoeira da Europa. Karelia é uma região de rochas, pedras e dezenas de milhares de lagos e rios. É 

frequentemente conhecida como "pedra, lago e floresta", sublinhando deste modo os principais 

elementos da paisagem e que se trata de um lugar único. Karelia é uma das regiões ecologicamente 

mais limpas da Rússia. As florestas, rios e lagos da Karelia desempenham um papel essencial na 

conservação da biodiversidade do norte da Europa. Mais de 49% da superfície da Karelia é coberta de 

florestas (as principais variedades são o pinho e o abeto). Visita à vila de Aleksandrovka, almoço em 

restaurante da Karelia. Após a refeição, aula de fabricação da boneca tradicional desta região. Chegada 

a Petrozavodsk e traslado para a estação de trem. 

 

 
Serviços incluídos 

- 2 noites de hospedagem em hotel 

- Meia pensão (3 cafés da manhã + 3 almoços) + 1 jantar típico em Kinerma 

- Traslados individuais 

- Visitas mencionadas no itinerário 

- Guia em espanhol 

 

A ordem das excursões está sujeita a alterações conforme disponibilidade da Intourist. 

Ao reunir 10 pax ou mais solicita-se cotação à parte. 

 

 
Saídas 2019 

Diariamente, entre 01abr-31out 2019 

 

 
TARIFAS EM US$/PESSOA: 

Mínimo 2 pax 

Em apt Duplo $ 1336 

Suplemento Individual $ 122 


