
Entre Europa e Ásia / 4 dias 2019 
Ekaterinburg / 4 dias 

Tour code: NEUAS  

Guia em espanhol 

 
 

Tour Privativo 

 
Dia 01: EKATERINBURG 

Chegada e traslado ao hotel previsto. Hospedagem. 

 
Dia 02: EKATERINBURG 

Café da manhã buffet. Pela manhã, excursão panorâmica pela cidade, com visita ao Museu de 

Geologia. Dos Montes Urais vêm pedras preciosas e riquezas minerais que movem a indústria pesada 

do país. Almoço em restaurante local. O mais importante da cidade é a Catedral do Sangue (o nome 

completo é Igreja sobre o sangue em honra de todos os santos resplandecentes na terra russa), que foi 

construído no local onde estão enterrados os restos do último czar do Império Russo, Nicolai Romanov, 

junto com sua família (esposa Alexandra e cinco filhos). Continuamos nossas visitas com o mosteiro em 

Ganina Yama, que está perto da mina abandonada para onde foram levados os corpos da família real 

dos Romanov. Depois visitamos o monumento na Fronteira entre Europa e Ásia. Logo mais à tarde 

admiramos esta magnífica cidade a partir dos 188 metros de altura da torre Vuisotsky, assim chamada 

em homenagem ao cantor popular da era soviética. Resto da tarde livre. 

 
Dia 03: EKATERINBURG 

Café da manhã buffet. Hoje visitamos a antiga cidadede Neviansk, que está a 80 km de Ekaterimburg e 

é a capital da famosa dinastia Demidov. Aqui veremos o museu de ícone de Neviansk, a Catedral da 

Transfiguração e a Torre Inclinada de Neviansk, obra iniciada em 1725 por Akinphi Demidov, um grande 

construtor dos Urais, construída de tijolos e que repousa sobre postes e fundações de pedra. Conta com 



seis andares, três dos quais estão rodeados por grades de ferro fundido decorado, uma exceção na 

história da arquitetura de tijolos da primeira metade do século XVIII. Depois seguimos para a vila de 

Verhnie Tavolgi, onde vamos extrair os minerais e fazer souvenirs dessas pedras preciosas. Tempo 

livre à noite. 

 
Dia 04: EKATERINBURG 

Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para partida. 

 

 
Serviços incluídos 

- Hospedagem 3 noites 

- Café da manhã diariamente 

- Traslados individuais sem guia 

- 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 

 

 
TARIFAS EM US$/PESSOA 

Hotel Four Elements**** ou similar 

Abril-Outubro 

Em apt Duplo $ 915 

Suplemento Individual $ 215 


