
Cúpulas Douradas / 10 dias 2022 
St Petersburg – Moscou 
 

Tour Privativo 
 
Tour Code: COSCUP 
Guia em espanhol  
Categoria: Rússia  
 
Dia 01: St PETERSBURG 
Chegada a St Petersburg: "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. Traslado para o 
hotel na categoria escolhida. 
 
Dia 02: St PETERSBURG 
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade conhecendo os principais monumentos 
arquitetônicos, avenidas e canais desta maravilhosa cidade, excursão à Fortaleza de Pedro e Paulo com o 
panteão dos czares. É o autêntico núcleo antigo da cidade. Foi a primeira edificação construída por Pedro o 
Grande conforme seu prórpio 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 18 na Europa, foi 
projetada para defender a saída para o Mar Báltico. Tempo livre à tarde. 
 
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, localizado no centro da cidade e que é considerado um dos 
maiores museus e pinacotecas do mundo, contando com cerca de três milhões de peças de arte expostas em 
mais de 400 aposentos. 
 
Dia 04: St PETERSBURG 
Café da manhã buffey. Pela manhã, excursão a Petrodvorets, antiga residência dos czares em St Petersburg. 
conhecida por suas muitas fontes e edificações. O Palácio de Peterhof foi construído por ordem de Pedro I a cerca 
de 29 quilômetros de St Petersburg em princípios do século XVIII. Conhecido como o Versailles russo, a visita a 
este palácio é imprescindível. Ao redor do palácio foram criados dois jardins majestosos, conhecidos como 
Superior, que tem cinco fontes, e o Parque Inferiror, cobrindo uma área de mais de cem hectares, onde se 
encontra o maior complexo de fontes construído pelo homem. Tempo livre à tarde. 
 
Dia 05: St PETERSBURGO - MOSCOU 
Café da manhã buffet. Pela manhã, traslado para à estação de trem para tomar o trem rápido para Moscou. 
Chegada em Moscou, traslado ao hotel na categoria escolhida. 
 
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 foram celebradas 
com desfiles militares. Inclui também monumentos, catedrais e avenidas da capital russa. 
 
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 do 
século XVI deixaram sua marca criativa. Destaques: o Palácio do Arsenal com 875 canhões, Palácio do Senado 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, com a coleção de jóias. À tarde, tempo livre. 
 
Dia 08: MOSCOU - SERGIEV POSAD (antes ZAGORSK) - SUZDAL 
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída para o mundialmente famoso Anel de Ouro da Rússia. Visita a Sergiev 
Posad, principal santuário da Igreja Ortodoxa, com seu Mosteiro da Trindade, construído no século 14 e 
considerado como o centro espiritual mais importante da Rússia. Almoço em restaurante típico. À tarde, saída 
para Suzdal, a mais bela das cidades do Anel de Ouro. Chegada a Suzdal, hospedagem e jantar no hotel. 
 
Dia 09: SUZDAL - VLADIMIR - MOSCOU 
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica às antigas cidades russas de Vladimir e Suzdal, incluindo 
suas principais catedrais e monumentos históricos. Suzdal é um cidade-museu cujos monumentos arquitetônicos 
constituem um conjunto magnífico e harmonioso. Ouviremos o concerto de sinos no Mosteiro de São Eufenio. Aula 
de pintura de Matrioshkas. O primeiro conjunto da boneca russa foi esculpido em 1890. Tradicionalmente a 
camada externa é uma mulher vestida com um sarafan, um vestido camponês russo tradicional longo e sem 
forma. Incluímos também o Museu da Arquitetura de Madeira, que ilustra o antigo modo de vida dos camponeses 
com suas casas de madeira, moinhos e a Igreja da Transfiguração. Almoço em restaurante local. Retorno para 
Moscou. 
 
Dia 10: MOSCOU 
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para partida. 
 
 
Serviços incluídos 
• Hospedagem em hotel na categoria escolhida 
• Café da manhã tipo buffet diariamente 
• 2 almoços (1 em Sergiev Posad, 1 em Vladimir) + 1 jantar em Suzdal 
• Traslados individuais (sem guia em primeira, com guia em luxo) 
• Trem diurno rápido Moscou - St Petersburg em classe turista 
• Visitas mencionadas no itinerário 
• Guia em espanhol 
 
A ordem das excursões está sujeita a alterações conforme disponibilidade da Intourist. 
 
ATENÇÃO: 
- Em St Petersburg nas datas 26mai-08jun. 02-05 + 10-18 + 19-22jun + 30jun-04jul serão realizadas grandes feiras 
internacionais. 
- Em Moscou nas datas 17-22abr, 06-10jun, + 12-25set serão realizadas grandes feiras internacionais. 
PARA ESTES PERÍODOS NÃO GARANTIMOS AS TARIFAS ANUNCIADAS. 
 
 
 
 



SAÍDAS 2022 / TARIFAS EM U$S POR PESSOA: 

Diariamente, entre 01abr-31out 

Categoria PRIMEIRA****  
Hotel Rad. Slavyanskaya**** / Mercure Arbat**** / Penta Arbat**** ou similar em Moscou 
Hotel Park In Nevsky**** / Rossi**** / Garden Street**** ou similar em St Petersburg 
Hotel Hotel Mirros ou similar em Suzdal 

 PP/DBL Supl. individual 

Maio - Junho - Julho  3229 1015 

Agosto - Setembro  3058 958 

Abril - Outubro  2985 786 

Categoria LUXO  
Hotel Sheraton***** / Savoy***** / Balchug Kempinski***** ou similar em Moscou 
Hotel Corinthia Nevsky Palace***** / Lotte***** / Rad. Royal***** ou similar em St Petersburg 
Hotel Nikolaevsky Posad**** em Suzdal 

 PP/DBL Supl. individual 

Maio - Junho - Julho  4158 1658 

Abril - Agosto - Setembro 3886 1386 

Outubro  3743 1258 

Servico de guias nos traslados nos horários entre 08:00 - 22:00 US$ 107 por cada traslado 

Serviço de guias nos traslados nos horários entre 22:00 - 08:00 US$ 157 por cada traslado 

 


