
Visão Báltica / 7 e 10 dias 2017 
Tallinn – St Petersburg / 7 dias 
Tour Code: BOBDMBV 
Tallinn- Moscou / 10 dias 
Tour Code: BOBDMBVM 
Guia em espanhol 

Categoria: Repúblicas Bálticas e Rússia 

 

 

 

Dia a dia 
Dia 01 / Qui: TALLINN 

Chegada em Tallinn, traslado regular ao hotel. Favor consultar a recepcão do hotel, onde haverá uma 

carta de boas-vindas com informacão de com seu guia acompanhante. Hospedagem no Radisson Blu 

Sky Tallinn*****. 

  

Dia 02 / Sex: TALLINN 

Encontro com o guia na recepção às 11:00h. Saída para visita à cidade em ônibus privativo, pelo centro 

e ao redor dos muros que protegem a cidade antiga, e Colina Toompea, onde comeca o tour a pé, que 

inclui o castelo, a Catedral Alexander Nevsky e a Igreja Dome. Parada na Praça Visionária, e depois 

passagem pela Rua Lühike até chegada à Cidade Baixa. Caminhada por esta àrea histórica de Tallinn 

até a parada na Câmara Municipal, onde pode-se ver a própria Câmara, a Antiga Farmácia e a Igreja do 

Espírito Santo. Continuação do passeio a pé até a área onde se encontram feiras, estúdios e lojas de 

artesanato. Resto do dia livre. Hospedagem no Radisson Blu Sky Tallinn*****. 

  



Dia 03 / Sab: TALLINN - HELSINKI 

Manhã livre até a hora do traslado ao pier da cidade. Embarque em ferry para Helsinki. Na chegada, 

encontro com guia local em espanhol para 3 horas de visita à capital da Finlândia, também conhecida 

como ‘a Filha do Mar Báltico’. A visita inlui a Praça do Senado, Universidade e Catedral Luterana, a 

colorida Praça do Mercado, o parque Kaivopuisto e suas residências diplomaticas, estátua do marechal 

Mannerheim, prédio do Parlamento, Finlandia Hall, Igreja Ortodoxa Uspenski, Monumento de Sibelius. 

Visita também à Igreja Temppeliaukio - também chamada de ‘a Igreja da Rocha’, já que está encravada 

em rocha sólida (a igreja se reserva o direito de não permitir a entrada de visitantes em caso de 

cerimônias). A visita termina no hotel. Hospedagem no Hotel Kämp*****. 

  

Dia 04 / Dom: HELSINKI - St PETERSBURG 

Manhã livre e depois do meio dia traslado à estação ferroviária para embarque no trem Allegro para St 

Petersburg, cidade fundada em 1703 pelo czar Pedro o Grande e uma das mais belas da Europa, 

conhecida mundialmente como a Capital Russa do Norte e a Veneza do Norte. A cidade foi virtualmente 

intocada pela reconstrução estalinista de 1930-50 e sua área central deslumbra os visitantes com seus 

esplêndidos palácios, elegantes monumentos, longas avenidas, belas pontes e muitas atrações. 

Chegada e traslado ao Belmond Grand Hotel Europa para jantar e pernoite.*****. 

  

Dia 05 / Seg: St PETERSBURG 

Pela manhã, encontro com guia local para uma visita panorâmica na qual teremos a oportunidade de 

ver alguns dos pontes culminantes desta linda cidade. Percorremos a Avenida Nevsky Prospekt, no 

coração da cidade, faremos paradas para fotos na ilha Vasilievsky, e veremos a Praça do Senado, 

Fortaleza de Pedro e Paulo, Catedral de São Isaac e o Museu Russo. Destacamos também a belíssima 

Catedral de Sâo Salvador do Sangue Derramado e a Catedral Nikolsky. Resto do dia livre. Pernoite. 

  

Dia 06 / Ter: St PETERSBURG 

Encontro com guia local para excursão de dia completo que inclui visita ao Palácio Peterhof. Este 

palácio é mundialmente conhecido por suas fontes e parque, representando um marco artístico da 

cultura, não muito distante de St Petersburg. Seus parques são impressionantes, com 176 fontes de 

todas as formas e estilos, 4 cascatas, palácios majestosos e inúmeras estátuas de antigos deuses e 

heróis, e uma grande coleção de esculturas e pinturas que fazem de Peterhof uma gema da arte única 

no mundo, também chamada de ‘capital dos chafarizes’. Após a visita, almoço num dos restaurantes 

locais desta área, e em seguida visita ao Museu Hermitage, que ocupa seis prédios ao longo do Rio 

Neva, bem no coração da cidade. O Museu Hermitage possui mais de 3.000.000 de itens, recolhidos 



durante um período de mais de dois séculos e que apresenta o desenvolvimento cultural do mundo 

desde a Idade da Pedra até o século XX. Noite livre. Hospedagem no Belmond Grand Hotel Europa*****. 

  

Dia 07 / Qua: St PETERSBURG 

O tour termina após o café da manhã no hotel. Traslado regular para o aeroporto. 

  

Para os passageiros do tour de 10 dias: 

Dia 07 / Qua: St PETERSBURG - MOSCOU 

Traslado privativo, incluindo guia acompanhante, à estação de trens para embarque no trem de alta 

velocidade Sapsan (1ª classe) para Moscou. Serviço de maleteiros nas estações de trens 

incluído. Chegada em Moscou à tarde e traslado ao hotel para check in. Noite livre. Pernoite no Hotel 

Intercontinental Moscow Tverskaya*****. 

  

Dia 08 / Qui: MOSCOU 

Encontro com guia local para uma excursão de dia inteiro que inclui visita panorâmica à cidade pela 

manhã, na qual pode-se ver muitas igrejas e catedrais antigas, muitas das quais restauradas ou mesmo 

reconstruídas ultimamente, lindos teatros e palácios, complexos empresariais e hotéis, edifícios de 

arquitetura soviética, como o da Universidade Estatal de Moscou e o Estádio Central de Luzhniki. 

Moscou, com seus 10 milhões de habitantes, é uma cidade vasta e por vezes caótica. Visita ao centro 

histórico incluindo a Praça Vermelha, aterro de Sofiiskaya, Catedral de Santa Sophia e o panorama das 

paredes do Kremlin. Veremos também a parte mais alta de Moscou, que proporciona uma bela vista, e o 

Poklonnaya, onde se encontra um monumento importante da segunda guerra mundial. Parada para 

almoço (não incluído). À tarde a visia continua com um tour pelas estações de metrô mais bonitas da 

cidade, visita indispensável em Moscou, e em seguida visita à Galeria Tretiakov, tesouro nacional da 

arte russa e um dos mais belos museus do mundo. Noite livre. 

  

Dia 09 / Sex: MOSCOU 

Encontro com guia local para excursão de dia completo ao Kremlin e Sala de Armas. Nesta visita 

caminhamos no território do Kremlin (lado interno da muralha) e visitamos a Sala de Armas, com sua 

famosa coleção de Ovos Fabergé, jóias e coroas reais. Parada para almoço (não incluído). À tarde, 

cruzeiro no Rio Moscou, desde o centro com belas visas do Kremlin e do convento de Novodevichy, 



Colinas dos Pardais, Catedral do Cristo Salvador, Casa Branca da Federação Russa e muito mais. 

Pernoite. 

  

Dia 10 / Sab: MOSCOU 

O tour termina após o café da manhã. Traslado regular para o aeroporto. 

 

Serviços incluídos 

- Hotéis conforme itinerário 

- Café da manhã diariamente 

- 1 jantar e 1 almoço 

- Guia acompanhante dias 2-7 

- Ônibus privativo de primeira classe 

- Entradas e visitas conforme itinerário 

- Trem Allegro Helsinki-St Petersburg 

- Trem Sapsan St Petersburg-Moscou (tour de 10 dias) 

- Maleteiros nos hotéis excluindo dias 1 e 7/10 

- Seguro de viagem April Euro Max 

 

Saídas 2017 

Julho: 06, 20, 27 

Agosto: 03, 10, 17, 24, 31 

 

Tarifas 
TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Tour de 7 dias: 

Em apt Duplo / Twin € 1512 

Suplemento Individual € 585 

3ª pessoa em cama extra € 1432 

 Tour de 10 dias: 

Em apt Duplo / Twin € 2472 

Suplemento Individual € 840 

3ª pessoa em cama extra € 2297 


