
Cruzeiros Fluviais Rússia 2021 
 

 

 
Moscou - Uglich - Yaroslavl - Goritsy - Kizhi - Mandrogui - St Petersburg v.v. 

 
 
Conhecer a Rússia num cruzeiro fluvial é descobrir a essência do país, seu caráter e sua alma. 
Nosso cruzeiro oferece a oportunidade de conhecer lugares normalmente fora do alcance do 
turista comum. Descubra os mistérios do maior país do mundo, sinta a peculiar beleza das 
províncias e mergulhe no impetuoso ritmo de vida das duas capitais russas, Moscou e St 
Petersburg. 
 
 
 

MOSCOU - St PETERSBURG 
Itinerário Moscou - St Petersburg (12 dias / 11 noites) 

Dia Porto Programação 

1 Moscou Embarque 

2 Moscou City tour, visita ao Kremlin, com uma catedral 

3 Moscou Tempo livre. Visitas opcionais 

4 Uglich Visita a pé ao antigo Kremlin 

5 Yaroslavl City tour, mercado local, Igreja do Profeta Elias (por fora), Igreja de São 
Nicolas e antiga casa do Governador 

6 Goritsy Visita ao mosteiro de São Cirilo e Museu de Ícones 

7 Kizhi Visita ao museu de arquitetura de madeira ao ar livre 

8 Mandrogui Tempo livre, churrasco russo ao ar livre 

9 St Petersburg City tour com fortaleza de Pedro e Paulo, visita ao Museu Hermitage 

10 St Petersburg Tempo livre. Visitas opcionais 

11 St Petersburg Tempo livre. Visitas opcionais 

12 St Petersburg Desembarque após o café da manhã 

Programação sujeita a alterações 

 

 



Descrição do cruzeiro: 
Dia 01: MOSCOU 
Embarque no porto fluvial a partir de 16:00h. Acomodação na cabine. Tempo livre. Jantar e noite a 
bordo. 
 

Dia 02: MOSCOU 
Café da manhã e jantar a bordo. Pela manhã, visita panorâmica incluindo os locais de interesse mais 
importantes. Ao meio-dia, oportunidade de degustar os pratos mais representativos da cozinha russa 
em um restaurante local. O programa de visitas à tarde inclui visita ao Kremlin, símbolo da capital russa. 
Noite a bordo. 
 

Dia 03: MOSCOU 
Pensão completa a bordo. Depois do almoço desfrute o tempo livre em Moscou ou embarque em 
alguma das visitas opcionais que preparamos. No início da tarde começa a navegação. Hoje o capitão 
convida para o coquetel de boas-vindas. Noite a bordo. 
 

Dia 04: UGLICH 
Pensão completa a bordo. Pela manhã pode-se desfrutar o ritmo lento da navegação observando as 
paisagens do maior e mais caudaloso rio da Europa, o Volga. Após o almoço, chegada em Uglich, 
cidade medieval que faz parte do famoso ‘Anel de Ouro’ da Rússia. Esta pequena cidade testemunhou 
importantes acontecimentos ao longo da história. Em 1591 morreu aqui o último filho de Ivan o Terrível, 
o príncipe Dimitri. Durante nosso passeio pelo território do antigo Kremlin de Uglich nosso guia expõe 
fatos interessantes sobre Ivan o Terrível, o príncipe Dimitri e sobre a própria cidade. Noite a bordo. 
 

Dia 05: YAROSLAVL 
Pensão completa a bordo. Chegada no início da manhã em Yaroslavl, importante cidade medieval 
russa. Yaroslavl foi mencionada pela primeira vez em 1071. O mosteiro do Salvador foi por um longo 
tempo o principal centro cultural e espiritual de Yaroslavl.  Dentro de seus limites foram conservados 
monumentos únicos dos séculos XVI-XVII. Aqui, na Catedral da Transfiguração foi encontrado o 
manuscrito da obra épica nacional russa ‘A Canção da companhia de Igor’. Visita panorâmica à cidade 
incluindo entrada na igreja de São Nicolau e antiga casa do governador. Na hora do almoço é retomada 
a navegação pelo caudaloso Volga. Noite a bordo. 
 

Dia 06: GORITSY 
Pensão completa a bordo. Nossa rota hoje atravessa o colossal sistema de rios, canais e reservatórios 
denominado Canal do Volga-Báltico, que foi concluído na época soviética e que unia os cinco mares da 
Rússia. Goritsy é uma vila localizada em uma região de florestas exuberantes, lagos de água pura e de 
singular natureza do norte. No final do século XIV o monge Cirilo de Moscou, aos 60 anos de idade, 
deixou a capital para dirigir-se para o norte, porque a voz da Virgem lhe pedia em uma aparição, e aí 
fundou um mosteiro que se tornou local de peregrinação. Aqui pode-se desfrutar a visita ao mosteiro de 
São Cirilo sobre o Lago Branco. Noite a bordo.  
 

Dia 07: KIZHI 



Pensão completa a bordo. A primeira parte do dia oferece a oportunidade de admirar a beleza do Lago 
Onega, um dos maiores da Europa. No extremo norte do lago está a pequena ilha de Kizhi, declarada 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco pelo conjunto arquitetônico de madeira nela construído. Após a 
vitória na Guerra do Norte, o czar Pedro I mandou construir em Kizhi a catedral da Transfiguração, que 
até hoje é a maior atração da ilha. Nosso passeio a pé abrange o recinto do Museu da Arquitetura de 
Madeira ao ar livre, que oferece um vislumbre da vida local nestas terras. Noite a bordo. 
 

Dia 08: MANDROGUI 
Café da manhã e jantar a bordo. Depois do café manhã o barco chega à pequena vila de Mandrogui, 
nas margens do rio Svir, via fluvial que conecta os lagos Onega e Ladoga. As casas desta pitoresca vila 
são adornados com todos os tipos de esculturas e ornamentos em madeira. Aqui o visitante pode 
passear pela floresta ao redor, visitar uma exposição de samovares, adquirir algum souvenir feito por 
artesãos locais ou experimentar vodka no museu dedicado a esta bebida nacional. Se as condições 
meteorológicas forem favoráveis, desfrutaremos um churrasco russo nas margens do rio Svir. À noite 
haverá o Jantar do Capitão e a festa de gala final do cruzeiro. Noite a bordo. 
 

Dia 09: St PETERSBURG  
Café da manhã e jantar a bordo. Após o café da manhã, embarque em uma visita panorâmica à ‘Veneza 
do Norte’, St Petersburg. Esta bela cidade abriga muitos edifícios de grande interesse: o Palácio de 
Inverno, a Catedral de St Isaac, Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado, Catedral da Virgem de 
Kazan, o Almirantado, fortaleza de São Pedro e São Paulo, inúmeros palácios da nobreza russa. Depois 
do almoço em restaurante da cidade, visita ao museu mais importante no mundo, o Hermitage, para 
descobrir as riquezas da arte mundial aqui acumuladas pelos ambiciosos czares russos. Noite a bordo. 
 

Dia 10: St PETERSBURG  
Pensão completa a bordo. Após o café da manhã, tempo livre para desfrutar em St Petersburg ou 
embarcar em alguma das visitas opcionais que preparamos. Noite a bordo. 
 

Dia 11: St PETERSBURG  
Pensão completa a bordo. Aproveite o último dia na cidade para conhecê-la por conta própria. Tarde 
livre ou visitas opcionais. Noite a bordo. 
 

Dia 12: St PETERSBURG  
Desembarque após o café da manhã. Fim dos nossos serviços. 
 
 

St PETERSBURG - MOSCOU 
Itinerário St Petersburg - Moscou (11 dias / 10 noites) 

Dia Porto Programação 

1 St Petersburg Embarque a partir de 16:00h 

2 St Petersburg City tour, visita ao Museu Hermitage 



3 St Petersburg Tempo livre. Visitas opcionais 

4 Mandrogui Tempo livre, churrasco russo ao ar  

5 Kizhi Visita ao museu de arquitetura de madeira ao ar livre 

6 Goritsy Visita ao mosteiro de São Cirilo e Museu de Ícones 

7 Yaroslavl City tour, mercado local (tempo livre), iIgreja do Profeta Elias (por fora), 
Igreja de São Nicolau, antiga casa do Governador 

8 Uglich Visita a pé ao antigo Kremlin 

9 Moscou City tour 

10 Moscou Visita ao Kremlin, com uma catedral 

11 Moscou Desembarque após o café da manhã 

Programação sujeita a alterações 

 

Descrição do cruzeiro: 
Dia 01: St PETERSBURG 
Embarque no porto fluvial a partir de 16:00h. Acomodação na cabine. Tempo livre. Jantar e noite a 
bordo. 
 

Dia 02: St PETERSBURG 
Café da manhã e jantar a bordo. Após o café da manhã, embarque em uma visita panorâmica à ‘Veneza 
do Norte’, St Petersburg. Esta bela cidade abriga muitos edifícios de grande interesse: o Palácio de 
Inverno, a Catedral de St Isaac, Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado, Catedral da Virgem de 
Kazan, o Almirantado, fortaleza de São Pedro e São Paulo, inúmeros palácios da nobreza russa. Depois 
do almoço em restaurante da cidade, visita ao museu mais importante no mundo, o Hermitage, para 
descobrir as riquezas da arte mundial aqui acumuladas pelos ambiciosos czares russos. Noite a bordo. 
 

Dia 03: St PETERSBURG 
Pensão completa a bordo. Dia livre ou visitas opcionais. À tarde começa a navegação. Hoje o capitão 
convida para o coquetel de boas-vindas. Noite a bordo. 
 

Dia 04: MANDROGUI 
Café da manhã e jantar a bordo. Na hora do café da manhã o barco chega à pequena vila de 
Mandrogui, nas margens do rio Svir, via fluvial que conecta os lagos Onega e Ladoga. As casas desta 
pitoresca vila são adornados com todos os tipos de esculturas e ornamentos em madeira. Aqui o 
visitante pode passear pela floresta ao redor, visitar uma exposição de samovares, adquirir algum 
souvenir feito por artesãos locais ou experimentar vodka no museu dedicado a esta bebida nacional. Se 
as condições meteorológicas forem favoráveis, desfrutaremos um churrasco russo nas margens do rio 
Svir. Noite a bordo. 
 

Dia 05: KIZHI 



Pensão completa a bordo. No extremo norte do lago está a pequena ilha de Kizhi, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco pelo conjunto arquitetônico de madeira nela construído. Após a vitória na 
Guerra do Norte, o czar Pedro I mandou construir em Kizhi a catedral da Transfiguração, que até hoje é 
a maior atração da ilha. Nosso passeio a pé abrange o recinto do Museu da Arquitetura de Madeira ao 
ar livre, que oferece um vislumbre da vida local nestas terras. Depois do almoço, aproveite a 
oportunidade para admirar as belezas do Lago Onega, um dos maiores da Europa. Noite a bordo.   
  

Dia 06: GORITSY 
Pensão completa a bordo. Nossa rota hoje atravessa o colossal sistema de rios, canais e reservatórios 
denominado Canal do Volga-Báltico, que foi concluído na época soviética e que unia os cinco mares da 
Rússia. Goritsy é uma vila localizada em uma região de florestas exuberantes, lagos de água pura e de 
singular natureza do norte. Aqui pode-se desfrutar a visita ao mosteiro de São Cirilo sobre o Lago 
Branco. Noite a bordo. 
 

Dia 07: YAROSLAVL 
Pensão completa a bordo. Chegada no início da manhã em Yaroslavl, importante cidade medieval 
russa. Yaroslavl foi mencionada pela primeira vez em 1071. O mosteiro do Salvador foi por um longo 
tempo o principal centro cultural e espiritual de Yaroslavl. Dentro de seus limites foram conservados 
monumentos únicos dos séculos XVI-XVII. Aqui, na Catedral da Transfiguração foi encontrado o 
manuscrito da obra épica nacional russa ‘A Canção da companhia de Igor’. Visita panorâmica à cidade 
incluindo entrada na igreja de São Nicolau e antiga casa do governador. Na hora do jantar é retomada a 
navegação pelo caudaloso Volga. Noite a bordo. 
 

Dia 08: UGLICH 
Pensão completa a bordo. À primeira hora da manhã, chegada em Uglich, cidade medieval que faz 
parte do famoso ‘Anel de Ouro’ da Rússia. Durante nosso passeio pelo território do antigo Kremlin de 
Uglich nosso guia expõe fatos interessantes sobre Ivan o Terrível, o príncipe Dimitri e sobre a própria 
cidade. Após o almoço pode-se desfrutar o ritmo lento da navegação observando as paisagens do maior 
e mais caudaloso rio da Europa, o Volga. À noite haverá o Jantar do Capitão e a festa de gala final do 
cruzeiro. Noite a bordo. 
 

Dia 09: MOSCOU 
Pensão completa a bordo. Na chegada em Moscou, visita panorâmica à cidade incluindo os lugares de 
interesse mais importantes da capital russa. Noite a bordo.  
 

Dia 10: MOSCOU 
Café da manhã e jantar a bordo. Após o café da manhã, visita ao coração da capital russa, o Kremlin. 
No território deste recinto fortificado se encontram várias catedrais, museus e, claro, a residência oficial 
do presidente da Rússia. Tarde livre. Noite a bordo. 
 

Dia 11: MOSCOU 
Desembarque após o café da manhã. Fim dos nossos serviços.  
 
 



 

Saídas Barco 4* 2021: 

 

MS ‘Nikolay Chenishevsky’ 4*  
Construção: Alemanha 
2 suites, 2 suites Junior, 46 Deluxe, 18 sgl, 40 twin, 10 tpl, 2 restaurantes, 2 bares, solarium, sauna, loja 

Saída-Chegada  Trecho Temporada 

11mai-22mai 12 dias Moscou - St. Petersburg Alta 

22mai-01jun 11 dias St. Petersburg - Moscou Alta 

01jun-12jun 12 dias Moscou - St. Petersburg Alta 

12jun-22jun 11 dias St. Petersburg - Moscou Alta 

22jun-03jul 12 dias Moscou - St. Petersburg Alta 

03jul-13jul 11 dias St. Petersburg - Moscou Alta 

13jul-24jul 12 dias Moscou - St. Petersburg Alta 

24jul-03ago 11 dias St. Petersburg - Moscou Baixa 

03ago-14ago 12 dias Moscou - St. Petersburg Baixa 

14ago-24ago 11 dias St.Petersburg - Moscou Baixa 

24ago04set 12 dias Moscou - St. Petersburg Baixa 

04set-14set 11 dias St. Petersburg - Moscou Alta 

 
Moscou - St Petersburg 12 dias 

Cabine Tipo Deck Baixa Temporada Alta Temporada 

Standard Triplo Lower 1650 1760 

Standard Twin Middle 2090 2200 

Standard Twin Boat 2145 2255 

Standard Single Boat-Middle 2255 2365 

De Luxe Twin Main 2310 2420 

De Luxe Double Boat-Middle 2530 2640 

Suite Junior Middle 2640 2750 

Suite Double Middle 2750 2860 

 
St Petersburg - Moscou 11 dias 

Cabine Tipo Deck Baixa Temporada Alta Temporada 



Standard Triplo Lower 1500 1600 

Standard Twin Middle 1900 2000 

Standard Twin Boat 1950 2050 

Standard Single Boat-Middle 2050 2150 

De Luxe Twin Main 2100 2200 

De Luxe Double Boat-Middle 2300 2400 

Suite Junior Middle 2400 2500 

Suite Double Middle 2500 2600 

 
Suplemento Single de Cabine Standard Twin: +75% 
Escolha do número de cabine: +50 euros por pessoa 
Troca de nomes nas cabines confirmadas: +10 euros por troca 
 
Incluído no cruzeiro: 
1 -Assistência de guia em espanhol 
2 - Excursões conforme itinerário exceto opcionais que só podem ser vendidos a bordo 
3 - Programa de animação a bordo: concertos, conferências, master classes, cinema, cerimônia de boas-vindas 
com sal e pão, Coquetel do Capitão e jantar 
4 - Pensão completa, 3 vezes ao dia (desde o jantar do dia de chegada até cafe da manhã no dia de 
desembarque) 
5 - Cerimônia de boas-vindas com pão e sal (dia de chegada), Coquetel de boas-vindas do Capitão, 
comidas temáticas 
6 - Jantar especial de despedida com o capitão 
7 - Serviço de maleteiros a bordo 
 
Não está Incluído no cruzeiro: 
1 - Traslados nos dias de embarque e desembarque 
2 - Seguro de viagem 
3 - Bebidas adicionais no bar do barco 
4 - Passeios opcionais 
5 - Gorjetas 
6 - Gastos pessoais 
 
Condições de pagamento: 
10% no ato da reserva (depósito não reembolsável) 
Pagamento final: 70 dias antes de cada saída 
 
Gastos de cancelamento:  
Mais de 69 dias antes da saída - depósito não reembolsável 
69-60 dias antes do embarque - 25% 
59-50 dias antes do embarque - 50% 
49-31 dias antes do embarque - 75% 
Menos de 31 dias antes da saída - 100% 


