PARTIDAS
07 Junho
05, 19 Julho
02, 09, 16 Agosto
06 Setembro

S.PETERSBURGO
E MOSCOVO
CLÁSSICO

PREÇO POR PESSOA
HOTEL

4**** Superior

PARTIDAS

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

07 Jun + 05 Jul (Noites Brancas)

-

€ 1.181,00

€ 1.757,00

19 Jul + 02, 09 e 16 Ago + 06 Set

-

€ 1.053,00

€ 1.539,00

Hoteis Previstos:
- S. Petersburgo - Marriot, Radisson, Holiday Inn, Soos, Park Inn Nevsky, Nash ou similar
- Moscovo - Marriot, Radisson, Renaissance, Holiday In ou similar
Inclui
— Viagem aérea com a Air France / KLM em classe G , para o percurso Porto ou Lisboa/ São Petersburgo e Moscovo /Lisboa ou Porto via Amesterdão ou Paris
em classe G , com direito ao transporte de 12 kg de bagagem cabine
— Viagem em comboio de alta velocidade em classe turística de São Petersburgo para Moscovo
— Transporte dos aeroportos e estação de comboio aos hotéis e volta
— Circuito e visitas conforme itinerário, com guias oficiais locais a falar espanhol.
— Estada em hotéis de 4* superior; 3 noites São Petersburgo e 4 noites em Moscovo
— Refeições indicadas no programa (7 pequenos almoços e 2 almoços)
— Seguro Multiviagens
— Taxas hoteleiras, de turismo e Iva
— Taxas de aeroporto, segurança e combustível de €100,00 (sujeitas a reconfirmação no ato de emissão)
Não Inclui
— Vistos
— Bebidas às refeições
— Extras de carácter pessoal e atividades opcionais
— Gratificações

S.PETERSBURGO
E MOSCOVO
ITINERÁRIO

CLÁSSICO

1º Dia – Porto ou Lisboa /Amesterdão ou Paris /São Peterburgo

5º Dia – São Petersburgo / Moscovo

Comparência no 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque

Pequeno almoço no hotel. Dia livre. Transporte para a estação de

e saída com destino a Amesterdão ou Paris. Mudança de avião e continuação

caminhos-de ferro e partida para Moscovo em comboio diurno de alta

com destino a São Petersburgo. Chegada, assistência e transporte ao hotel.

velocidade (aprox 03h45) . Chegada e início da visita panorâmica da

Alojamento.

cidade de Moscovo. Pequena degustação de vodka. Visita ao exterior do
Mosteiro de Novodevichy e o seu famoso “Lago dos Cisnes”. Almoço em

2º Dia – São Petersburgo

restaurante local. Transporte ao hotel. Resto do dia livre.

Pequeno almoço no hotel. Início da visita panorâmica de São Petersburgo,
a segunda cidade da Rússia e certamente uma das mais belas do mundo.

6º Dia – Moscovo

Foi criada por Pedro “o Grande”, no séc. XVIII, para rivalizar com Veneza.

Pequeno almoço. Dia livre para participar em excursões opcionais.

Passando pelo seu centro histórico e principais monumentos. Pequeno

Alojamento.

passeio pelo bairro de Dostoievski, visita a Igreja de Nossa Senhora de
Vladimir. Visita ao mercado Kuznechny. Visita ao exterior da “Aurora”, ao

7º Dia – Moscovo

exterior da cabana de Pedro o Grande e visita da Fortaleza Pedro e Paulo,

Pequeno almoço no hotel. Dia livre para actividades pessoais.

que abriga o túmulo do seu ilustre fundador, Pedro “o Grande”. Almoço em

Alojamento no hotel.

restaurante local. Tarde livre. Alojamento no hotel.
3º Dia – São Petersburgo
Pequeno almoço. Dia livre para participar em excursões opcionais.
Alojamento.
4º Dia – São Petersburgo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para actividades pessoais.
Alojamento no hotel.

8º Dia – Moscovo /Amesterdão ou Paris / Lisboa ou Porto
Em hora a informar localmente transporte para o aeroporto.
Formalidades de embarque e saída com destino a Amesterdão ou Paris.
Chegada mudança de avião e continuação da viagem com destino a
Lisboa ou Porto.

