
Capitais Russas e Tatarstan / 10 dias 2022 
St Petersburg - Kazan 
 
Tour Code: HANGRT 
Guia em espanhol / italiano  
Categoria: Rússia   
 
 
Dia 01: CHEGADA A St PETERSBURG 
Chegada a St Petersburg, traslado opcional ao Hotel Sokos Vasilievsky**** ou similar, reunião de boas-vindas. 
 
Dia 02: St PETERSBURG 
St Petersburg é uma cidade maravilhosa. Seus palácios e museus imperiais gozam de fama mundial, enquanto o 
rio Neva e muitos canais deram merecidamente à cidade o título de "A Veneza do Norte". Durante o passeio da 
manhã conhecemos todos os esplendores da cidade: a Fortaleza de Pedro e Paulo, Palácio de Inverno, Catedral 
de São Isaac, Igreja do Salvador Ensanguentado, Convento de Nevsky e muito mais. Para a tarde ofereé oferecida 
excursão opcional para Tsarskoe Selo, com o impressionante Palácio de Catarina e o Salão Âmbar, que 
desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial e foi restaurado para o tricentenário de St Petersburg. Para a 
noite, desfrute uma visita opcional ao Palácio Nikolaevsky, com um show folclórico russo e aperitivos. 
 
Dia 03: St PETERSBURG 
Pela manhã, visita opcional a Peterhof, uma amostra do tempo de Pedro o Grande, com seu impressionante 
palácio, a Magnífica Cascata e Avenida da Água e seus maravilhosos parques. Para a tarde é oferecida visita 
opcional ao famoso Museu Hermitage. A noite é reservada para desfrutar um opcional jantar russo no Restaurante 
Pryanosti & Radosti. 
 
Dia 04: St PETERSBURG - MOSCOU 
Manhã reservada para um cruzeiro pelos canais. 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 05: MOSCOU 
Moscou, a Mãe da Rússia, é uma genuína cidade russa, com o Kremlin e suas catedrais ortodoxas com cúpulas 
em forma de cebola. As dramáticas mudanças das últimas décadas fizeram da cidade uma das metrópoles mais 
dinâmicas do mundo. A visita pela manhã inclui todos os esplendores da cidade, como a Praça Vermelha e o 
Kremlin, Praça do Teatro Bolshoi, Colinas dos Pardais com a Universidade e o Kremlin de Moscou, com uma visita 
às catedrais. Para a tarde é oferecido um passeio opcional ao famoso Metrô de Moscou, incluindo estações 
históricas na linha do Anel e passeio guiado na rua de pedestres Arbat. Para a tarde também é oferecida uma 
visita opcional para desfrutar Moscou, e à noite um inesquecível cruzeiro com a Frota Branca. 
 
Dia 06: MOSCOU - KAZAN 
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. Para a tarde é oferecida uma visita opcional ao antigo circo russo. 



 
Dia 07: KAZAN 
Pela manhã, chegada a Kazan, capital do Tatarstan. Kazan, situada no poderoso rio Volga, é uma bela cidade 
milenar, e ao longo dos séculos o cristianismo e o islã coexistem pacificamente aqui. Na chegada, traslado ao 
Hotel Park Inn Kazan**** ou símilar, onde será servido o café da manhã. O tour pela manhã e à tarde nos permite 
explorar o rico passado de Kazan e nos leva ao antigo bairro Tatar, onde visitamos a mesquita de pedra mais 
antiga de Kazan, o Kremlin de Kazan, uma fortaleza de pedra do século XVI, numa perfeita visita panorâmica com 
visita à Mesquita Kul-Sharif, uma das maiores da Europa, e Igreja Católica da Exaltação da Santa Cruz. 
 
Dia 08: KAZAN 
Para esta manhã é oferecida visita opcional ao bairro de Admiralteyskaya e Mosteiro de Raifa. O mosteiro, 
localizado na margem de um belo lago e cercado por florestas virgens, é um dos lugares mais bonitos do 
Tatarstan. O mosteiro tem uma história intrigante que remonta ao século 17 e continua sendo um mosteiro ativo 
hoje em dia. À tarde, visita opcional a Iske-Kazan (Kazan Antiga), um fascinante museu ao ar livre situado onde se 
encontrava a capital do khan medieval de Kazan. Visita ao museu dominado por uma reconstrução moderna da 
grande fortaleza de madeira do tempo dos khans, e um show teatral interativo com o governante medieval da 
cidade, o Kazan Khan, e seus homens nos dá uma ótima impressão da vida das pessoas da Kazan medieval. 
 
Dia 09: KAZAN 
Para esta manhã está em nosso programa uma visita opcional a Sviyazhsk. Esta pitoresca vila situada a uma hora 
de carro de Kazan e na confluência dos rios Volga e Sviyaga serviu de fortaleza e base militar desde o século XVI. 
Visitamos o Mosteiro Santo Domiciano de Sviyazhsk e o Templo de São Sérgio de Radonezh, e apreciamos as 
magníficas vistas panorâmicas da cidade e dos rios antes do retorno para Kazan. Para a noite é oferecido um 
jantar opcional da cozinha nacional no restaurante "Tatar Kulinary House". 
 
Dia 10: KAZAN 
Traslado opcional ao aeroporto. 
 
 
Serviços incluídos 
• 8 noites em hotéis 4* com localização central ou similares 
• 1 noite a bordo do trem ‘Tatarstan Premium’ em cabine com 2 beliches 
• 9 cafés da manhã tipo buffet 
• 1 dinner box a bordo do trem noturno 
• Entrada para a Fortaleza de Pedro e Paulo em St Petersburg, Kremlin de Moscou e Kremlin de Kazan 
• Serviço de guia em espanhol e italiano para todas as saídas 
• Serviço de ônibus ou minibus primeira classe 
• Bilhete para o trem de alta velocidade Sapsan St Petersburg-Moscou (2a classe)  
• Serviço de maleteiros nos hotéis e estações de trem 
 
Opcionais: 
• Traslado do aeroporto para o Hotel Sokos Vasilievsky em St Petersburg: 70 euros em carro privativo (1-3 
pessoas), 90 em minibus privativo (4-7 pessoas) 
• Visita ao palácio Nikolaevsky - 65 euros pp 
• Excursão de 4 horas para Peterhof e visita ao magnífico palácio - 75 euros pp 
• Visita de 3 horas ao Museu de Arte Hermitage - 50 euros pp 
• Jantar russo no Restaurante Pryanosti & Radost - 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 - 50 euros pp 
• Visita de 8 horas a Sergiev Posad - 80 euros pp 
• Visita de 4 horas ao bairro de Admiralteyskaya e Mosteiro de Raifa - 40 euros pp 
• Visita de 4 horas a Iske-Kazan (Kazan Antiga) com entrada para o museu e show interativo - 60 euros pp 



• Excursão de 6 horas para Sviyazshsk com ingressos para o Mosteiro de São Domiciano e Templo de São 
Sergius de Radonezh - 60 euros pp 
• Jantar nacional no restaurante Tatar Cuisine House - 40 euros pp 
• Traslado Hotel Park Inn Kazan - aeroporto: 40 euros em carro privativo (1-3 pessoas), 80 euros em minibus 
privativo (4-7 pessoas) 
• Meia pensão em hotéis (8 jantares x 3 pratos, café / chá) - 240 euros pp 
 
 

SAÍDAS 2022  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Maio 31 
Junho 28  
Julho 26 
Agosto 09 

Em apt Duplo: 1195,- 
Suplemento Individual: 550,-  
Suplemento Saídas 31mai + 28jun: 75,- pp  

 


