
Troyka Russa / 8 dias 2021-22 Inverno 
Moscou – St Petersburg 
 
Tour Code: INTRO 
Guia em espanhol 
Categoria: Rússia, Inverno   
 
Dia 01: MOSCOU 
Chegada a Moscou, traslado ao hotel Novotel Moskva Centre***** ou similar. 
 
Dia 02: MOSCOU 
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita panorâmica à cidade admirando os mais famosos monumentos 
históricos. Uma cidade que como poucas une passado, presente e futuro. Passamos por suas imensas avenidas, 
suas elegantes áreas comerciais, Praça Vermelha, onde se encontra o Mausoléu de Lenin, Catedral de São 
Basílio, Catedral de Cristo Salvador. 
 
Dia 03: MOSCOU 
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita ao Kremlin com suas catedrais, um dos conjuntso artísticos mais 
impressionante do mundo, uma cidade dentro de outra, que nasceu em 1156. Aqui, os 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 tiro, mas o maior do mundo, 
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, museu de jóias da coroa russa. À tarde, tempo livre para 
compras. 
 
Dia 04: 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. 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. Almoço em restaurante local. 
Almoço em restaurante típico. À tarde, saída para Suzdal, a mais bela das cidades do Anel de Ouro. Chegada. 
Hospedagem e jantar hotel Mirroz Suzdal**** ou similar. 
 
Dia 05: SUZDAL - VLADIMIR – MOSCOU - St PETERSBURG 
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 todo magnífico e harmonioso. Ouviremos o concerto de sinos no Mosteiro de São Eufenio. 
Visitamos 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. Depois disso viajamos para Vladimir, onde vamos 
admirar a majestosa Catedral da Assunção, que data do século 12. Almoço em restaurante local. Retorno para 
Moscou para tomar o trem rápido para St Petersburg. Viagem no trem admirando as belas paisagens da Rússia. 
Chegada a St Petersburg, traslado ao hotel. Hospedagem no hotel Holiday Inn Express Sadovaya****ou simlar. 
 



Dia 06: St PETERSBURG 
Café da manhã buffet. Visita ao Palácio de Inverno, antiga residência dos czares russos, que atualmente abriga o 
famoso museu Hermitage, um dos maiores museus do mundo, cuja coleção conta com mais de 3 milhões de 
obras de arte. À tarde, visita panorâmica à cidade admirando os mais conhecidos monumentos arquitetônicos e 
históricos. Visita à Fortaleza de São Pedro e São Paulo, a primeira construção de Pedro I como defesa contra os 
ataques suecos que dominaram o báltico, panteão dos czares russos. Tempo livre à tarde. 
 
Dia 07: St PETERSBURG 
Café da manhã buffet. Pela manhã, excursão para Pushkin (Palácio de Catarina e Parque), pequena cidade a 27 
km ao sul de St Petersburg. Retorno à cidade. 
 
Dia 08: St PETERSBURG 
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para partida. 
 
 
Serviços incluídos 
• 7 noites nos hotéis conforme itinerário ou similares  
• 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 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. 
 
 

SAÍDAS 2021-22  TARIFAS EM US$ / PESSOA: 

Nov-21: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
Dez-21: 03, 04, 10, 11, 17, 18  
Jan-22: 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 
Fev-22: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 
Mar-22: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26  
Abr-22: 01, 02 

Em apt Duplo $ 2030,- 
Suplemento Individual $ 286,- 
 
A partir de 2 passageiros - favor consultar redução. 

 


