
Países Bálticos e Rússia Histórica / 16 dias 2019 

Vilnius - Moscou / 16 dias 

Tour code: INBALRUS 

Guia em espanhol  

  
 
Dia 01: VILNIUS 

Chegada a Vilnius. Traslado ao hotel. Acomodação no Hotel Comfort. 

 
Dia 02: VILNIUS 

Pela manhã, visita panorâmica à cidade de Vilnius, capital da Lituânia. No século a cidade foi declarada 

capital do Estado da Lituânia pelo granduque Gediminas, que em 1323 convidou numerosos artesãos e 

comerciantes de toda a Europa para se instalarem para impulsionar o desenvolvimento comercial e 

estrutural da cidade. O centro antiga de Vilnius é um dos maiores de toda a Europa Oriental, contando 

com um total de 359 hectares em que são distribuídos cerca de 1500 edificações, proporcionando uma 

combinação perfeita de diferentes estilos arquitetônicos, do gótico ao pós-moderno. Em 1994 esta parte 

da cidade foi incluída na lista de sítios do Patrimônio da Humanidade da UNESCO. A destacar: Igreja de 

Santa Ana e Igreja de São Pedro e São Paulo, assim como a catedral. Também significativos são os 

pátios da antiga Universidade de Vilnius, (fundada em 1579, é a universidade mais antiga da Europa 

Oriental), a torre do castelo de Gediminas, com vistas deslumbrantes de toda a cidade, a famosa Porta 

da Aurora e a Galeria do Âmbar. Almoço em restaurante local. Tarde livre. Hospedagem. Opcional: à 

tarde, traslado e visita guiada a Trakai, a antiga capital do granducado da Lituânia, a 27 km a leste de 

Vilnius e um dos lugares favoritos da população de Vilnius excursões. O castelo de Trakai está 

localizado em uma ilha no meio do lago Galve. É o castelo mais famoso e fotografado de toda a 

Lituânia. Retorno a Vilnius. Acomodação. 

 



Dia 03: VILNIUS - Colina das Cruzes - RUNDALE - RIGA 

Saída para a Letônia. Visita à ‘Colina das Cruzes’ em Siauliai, um santuário para muitos católicos. As 

primeiras centenas de cruzes foram colocadas pelos povos da região para homenagear os mortos da 

revolta anticzarista de 1831. Almoço em restaurante local. Saída para Rundale. Visita ao Palácio de 

Rundale - antiga residência de verão dos duques da Curlandia. Construído na primeira metade do 

século XVIII pelo arquiteto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli, que também projetou o Palácio de 

Inverno dos czares em St Petersburg. Grandes lustres de cristal, paredes revestidas de seda, preciosas 

molduras de esturque, esculturas, enormes chaminés, salas de espelhos e todo tipo de obras de arte e 

ricos objetos adornam os diferentes quartos e salas do palácio. Destaque para os afrescos dos artistas 

italianos Francesco Martini e Carlo Zucci, e de beleza singular são a Sala Dourada, o Salão Branco, a 

Sala de Porcelanas, que abriga uma magnífica coleção de figuras de porcelana de diferentes estilos, e o 

vestiário da Duquesa. Também de beleza singular são os jardins do palácio, de estilo francês. Chegada 

a Riga. Accomodação no Hotel Tallink. 

 
Dia 04: RIGA  

Visita panorâmica a Riga, conhecida como a "Paris do Norte". Riga é a maior das três capitais do 

Báltico, com quase um milhão de habitantes. Localizada nas margens do rio Daugava, de acordo com 

crônicas antigas a cidade foi fundada em 1201 e tornou-se um importante centro comercial no século 

XIII como cidade pertencente à Liag Hanseática alemã. A antiga Riga foi seriamente danificado na 

Segunda Guerra Mundial, mas foi restaurada de forma encantadora, como mostra a Praça Dome, no 

centro da cidade antiga, com a Catedral Dome. A visita guiada nos leva pelos lugares mais 

interessantes desta antiga cidade hanseática, em que se intercalem diferentes estilos arquitetônicos, do 

medieval ao neoclassicismo. O percurso começa na área dos boulevares do centro de Riga, onde pode-

se apreciar muitas edificações e monumentos. Veremos a Torre do Arsenal, Teatro Nacional, edifícios 

Art Noveau do início do século XX, Monumento da Liberdade, Ópera, a Universidade de Riga e as 

muitas pontes sobre o rio Daugava. Almoço em restaurante local. Tarde livre. Hospedagem. 

Opcional: Visita a Jūrmala. O mais importante e tradicional lugar de veraneio dos países bálticos é 

famoso por suas riquezas naturais, a suavidade do seu clima e suas águas minerais. Mas a sua 

principal atração é sem dúvida a imensa praia de areia fina que se estende ao longo de mais de 33 km, 

margeada por densas florestas de pinheiros, entre o Mar Báltico e o rio Lielupe. Acomodação. 

 
Dia 05: RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU - TALLINN  

Café da manhã no hotel. Saída para Sigulda. Excursão para o Vale de Gauja e visita a Sigulda e 

Turaida - conhecida como "a Suíça letã". Visita às ruínas do Castelo da Ordem dos Cavaleiros 

Teutônicos (século XIII), que estava conectado a outras pequenas construções através de passagens 

subterrâneas, e visita ao Castelo Medieval de Turaida (1214), o melhor preservado de toda a Letônia. 



Veremos também o Museu de História Local de Sigulda, a tumba de Turaida, a Caverna Gutmanis e o 

Parque Daina, parque escultural dedicado ao folclore letão. Almoço em restaurante local. Continuação 

para Parnu. Visita panorâmica a Parnu. Situada a 130 km ao sul de Tallinn, na foz do rio Pärnu, nas 

margens do Mar Báltico, é conhecida como a "capital de verão" da Estônia devido à grande animação 

que reina na cidade durante o verão, graças aos muitos visitantes atraídos por suas praias e as belas 

florestas que as rodeiam. A cidade tem 750 anos de história e um passado hanseático. Saída para 

Tallinn. Chegada e hospedagem. 

 
Dia 06: TALLINN  

Visita panorâmica a Tallinn, cidade medieval reconhecida como a mais antiga do norte da Europa. Na 

atual Tallinn, capital da Estônia, pode-se apreciar uma perfeita simbiose entre as tradições mais antigas 

e a modernidade. O centro antigo está incluído no Patrimônio Cultural da UNESCO. Ao contrário de 

muitas cidades europeias que mesclaram edifícios antigos com outros de construções novas, o centro 

antigo de Tallinn é preservado tal como era durante séculos, conservando suas antigas muralhas com 

estreitas ruas de paralelepípedos, tochas respandecentes e becos secretos, que fazem com que a 

cidade seja conhecida com "a Pérola Esquecida do Baltico". Visita ao centro histórico da cidade 

incluindo as famosas torres " Pikk Hermann " e " Paks Margareeta ", bem como a Praça da Prefeitura e 

as igrejas de San Olaf e San Nicolau. A colina de Toompea é onde se encontra uma grande 

concentração de monumentos históricos, a Catedral Alexandre Nevsky, Ortodoxa, e a catedral luterana 

Toomkirik, de 1233, o parlamento da Estônia, localizado no castelo de Toompea, o museu de arte da 

Estônia e o Kiek-in-de-Kök, torre-museu construída em 1475. Almoço em restaurante local. Tarde livre. 

Hospedagem. Acomodação.  

Opcional: Visita ao Museu Etnográfico ao ar livre "Rocca-al-Mare", magnífica recriação de uma típica 

vila estoniana, situado em uma bela floresta próxima à costa do Báltico. O museu ao ar livre, que inclui 

72 edificações, entre as quais se destacam os característicos moinho de água e de vento, permite aos 

visitantes descobrir a vida rural na Estônia nos séculos XVIII e XIX. 

 
Dia 07: TALLINN  

Dia livre. Hospedagem. Opcional: Visita a Helsinki - Pela manhã, traslado para o porto de Tallinn para 

tomar o ferry expresso para Helsinki. Travessia. Chegada a Helsinki. Encontro com o guia e visita à 

cidade, estabelecida em 1550 e capital da Finlândia desde 1812. Helsinki é uma das menores capitais 

do mundo, com aproximadamente meio milhão de habitantes. A grande Praça do Mercado na parte sul 

do porto é o lugar de onde a cidade se abre para o mundo; aí começa o elegante boulevar Esplanadi. O 

cinturão de ilhas e ilhotas que circundam a costa oferece uma grande variedade de destinos para visitar. 

É imprescindível uma visita a qualquer um dos numerosos cafés e terraços onde pode-se provar a 



cerveja finlandesa. No horário indicado, traslado ao porto. Chegada a Tallinn. Traslado ao hotel.e 

accomodação. 

 
Dia 08: TALLINN - St PETERSBURG 

Manhã livre. Transferência de Tallinn para St Petersburg em ônibus regular. 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 XVIII, e em menor grau da 

francesa. Na cidade foram construídos um grande número de monumentos e conjuntos de arquitetura 

barroca e neoclássica. Traslado ao hotel.Novotel Centre. 

 
Dia 09: St PETERSBURG 

Pela manhã, excursão a Pushkin, cidade localizada a 27 km de St Petersburg, para visita ao palácio de 

Catarina I, com sua inesquecível Sala Âmbar. Foi a residência oficial dos czares. O palácio, em estilo 

barroco, é impressionante, de dimensões enormes e suas fontes e jardins, magníficos. Tarde livre. 

Acomodação. 

 
Dia 10: St PETERSBURG 

Pela manhã, visita panorâmica conhecendo os principais monumentos arquitetônicos, avenidas e canais 

desta maravilhosa cidade, excursão à Fortaleza de São Pedro e São Paulo com o panteão dos czares. 

É o autêntico núcleo antigo da cidade. Foi a primeira edificação construída por Pedro o Grande segundo 

seu próprio 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 XVIII na Europa, foi 

projetada para defender a saída para o Mar Báltico. Depois, 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 3 milhões de peças de arte expostas em mais de 400 aposentos. Acomodação. 

 
Dia 11: St PETERSBURG - NOVGOROD - VALDAY - TVER 

Café da manhã buffet. Pela manhã, saída para Novgorod, uma pitoresca cidade que foi um dos mais 

importantes e ricos centros da Rússia. Visita panorâmica incluindo o Kremlin, Catedral de Santa Sofia - 

uma das mais antigas da Rússia, construída no século XI. Almoço em restaurante típico. Continuação 

da viagem para a cidade de Valday, onde se encontra o famoso mosteiro de Iversky (fundado em 1653) 

em uma das ilhas do próximo Lago Valday. Continuação para Tver, um importante centro industrial e de 



transportes situado na confluência dos rios Volga e Tveritsa, com um breve passeio por esta bela 

cidade. Hospedagem e jantar no Tver Hotel. 

 
Dia 12: TVER - SERGIEV POSAD - SUZDAL 

Pela manhã nos dirigimos para a cidade de Klin, que é conhecida por ter sido a residência de 

Tchaikovsky, do qual se conserva a casa convertida em museu. Parada para fotos sem entrar. Foi aqui 

que o compositor criou a música do seus célebres balés A Bela Adormecida e O Quebranozes. Saída 

para o mundialmente conhecido Anel de Ouro. Visita a Sergiev Posad, principal santuário da Igreja 

Ortodoxa, com seu Mosteiro da Trindade, construído no século XIV e considerado como o centro 

espiritual mais importante da Rússia. Almoço em restaurante típico. 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. O número 

de bonecas no interior pode ser qualquer um, a menor é tipicamente um bebê feito de uma única peça 

de madeira. À tarde, viagem para Suzdal, a mais bela das cidades do Anel de Ouro. Chegada, 

hospedagem e Viliy Suzdal Hotel***. 

 
Dia 13: SUZDAL - VLADIMIR - MOSCOU 

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 todo magnífico e harmonioso. Ouviremos o concerto de sinos no Mosteiro de São 

Eufenio. 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. Depois viajamos para Vladimir. A cidade é sede de um museu de história e 

antiguidades religiosas, uma galeria de arte e uma escola de formação de professores. Os edifícios 

históricos da cidade que visitaremos são a Catedral da Assunção, o Portão de Ouro, um antigo portão 

da cidade. Chegada a Moscou e acomodação no Holiday inn Lesnaya****. 

 
Dia 14: MOSCOU 

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 eram celebradas com desfiles militares. Inclui também monumentos, catedrais e avenidas da 

capital russa. Acomodação, 

 



Dia 15: MOSCOU 

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 deixaram 

sua marca criativa na época de Ivan III. Destaques: o Palácio do Arsenal com 875 canhões, Palácio do 

Senado, Teatro do Kremlin 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, coleção de joias e armas 

da coroa russa. Tempo livre à tarde. Acomodação. 

 
Dia 16: MOSCOU 

Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para partida. 

 

 
Serviços incluídos 

- Hospedagem nos hotéis indicados ou similares 

- Café da manhã tipo buffet diariamente 

- 8 almoços + 2 jantares 

- Traslados regulares aeroporto-hotel-aeroporto (sem guia) 

- Visitas mencionadas no itinerário 

- Guia em espanhol 

O horário e ordem das excursões estão sujeitos a alterações conforme disponibilidade da Intourist. 

 
Saídas 2019 

Conforme info de tarifas 

 
TARIFAS EM US$/PESSOA: 

Saídas PP / DBL Suplemento Individual 

Junho 09, 23, Julho 07 2030 770 

Julho 21, Agosto 04, 18,  
Setembro 01, 15 1940 680 

 

Opcionais - Tarifas em US$/PESSOA 

TRAKAI 50 MUSEU ETNOGRÁFICO 65 

JURMALA 50 HELSINKI 250 

 


