S.PETERSBURGO
PARTIDAS
Abril : 05, 12, 19 e 26

TUDO INCLUÍDO

Maio: 03, 10, 17, 24 e 31
Junho : 07, 14, 21, 24 e 28
Julho: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29
Agosto: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30
Setembro: 02, 06, 13, 20 e 27
Outubro : 04, 11, 18 e 25

PREÇO POR PESSOA
HOTEL PREVISTOS

ÉPOCAS

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

4 DIAS / 3 NOITES
Marriot, Radison, Holiday Inn, Soos,

08 Abr a 10 Mai + 08 Jul a 25 Out

-

€ 736,00

€ 978,00

Park Inn Nevsky, Nash ou similar

17 Mai a 05 Jul (Noites Brancas)

-

€ 864,00

€ 1.209,00

5 DIAS / 4 NOITES
Marriot, Radison, Holiday Inn, Soos,

08 Abr a 10 Mai + 08 Jul a 25 Out

-

€ 877,00

€ 1.184,00

Park Inn Nevsky, Nash ou similar

17 Mai a 05 Jul (Noites Brancas)

-

€ 1.005,00

€ 1.453,00

Inclui
— Viagem aérea em (classe G) com Air France / Klm, para o percurso Porto ou Lisboa/São Petersburgo/Lisboa ou Porto, via Amesterdão ou Paris,
com direito ao transporte de 1 bagagem de cabine de 20 Kg por passageiro
— Transporte do aeroporto ao hotel e volta
— 3 ou 4 noites estada em quarto duplo no hotel selecionado e em regime de alojamento e pequeno almoço
— Visitas conforme itinerário acompanhadas por guia local a falar espanhol (a ordem das visitas poderá alterar por razões operacionais)
— Seguro Multiviagens
— Taxas hoteleiras, de turismo e Iva
— Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de €137,00 (sujeitas a reconfirmação no ato de emissão)
Não Inclui
— Vistos – gratuito com preenchimento do formulário on line até 5 dias antes da data de partida em https://electronic-visa.kdmid.ru/index_en.html
— Bebidas às refeições
— Extras de carácter pessoal e atividades opcionais
— Gratificações

S.PETERSBURGO
TUDO INCLUÍDO

ITINERÁRIO

4 DIAS / 3 NOITES
1º Dia – Porto ou Lisboa / Amesterdão ou Paris / São Petersburgo

3º Dia – São Petersburgo

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de

Pequeno almoço e saída para visita do Museu do Hermitage, a maior

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

atração de São Petersburgo, situado no Palácio de Inverno, antiga

e continuação com destino a São Petersburgo. Chegada, assistência e

residência dos Zares. O Hermitage é o maior museu da Rússia, assim

transporte ao hotel. Alojamento.

como um dos mais importantes do mundo, fundado em 1764 por

2º Dia – São Petersburgo

Catarina a Grande. Almoço em restaurante local. Passeio pelo bairro do

Pequeno almoço no hotel. Início da visita panorâmica de São Petersburgo,
a segunda cidade da Rússia e certamente uma das mais belas do mundo.
Foi criada por Pedro “o Grande”, no séc. XVIII, para rivalizar com Veneza.
Passando pelo seu centro histórico e principais monumentos. Poderá
apreciar a Prespectiva Nevsky, com os seus prestigiosos edifícios. Pequeno
passeio pelo bairro de Dostoievski, visita a Igreja de Nossa Senhora de
Vladimir. Visita ao mercado Kuznechny. Visita ao exterior da “Aurora”, ao
exterior da cabana de Pedro o Grande e visita da Fortaleza Pedro e Paulo,
que abriga o túmulo do seu ilustre fundador, Pedro “o Grande”. Almoço em

Palácio, um dos mais antigos e mais interessantes da cidade, onde viveu
Alexander Pushkin, o mais célebre e admirado escritor russo. Regresso
ao hotel, jantar e alojamento.
4º Dia – São Petersburgo /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.

restaurante local. Tarde livre. Jantar e alojamento.

5 DIAS / 4 NOITES
1º Dia – Porto ou Lisboa / Amesterdão ou Paris / São Petersburgo

Zares. O Hermitage é o maior museu da Rússia, assim como um dos mais

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de

importantes do mundo, fundado em 1764 por Catarina a Grande. Almoço

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

em restaurante local. Passeio pelo bairro do Palácio, um dos mais

e continuação com destino a São Petersburgo. Chegada, assistência e

antigos e mais interessantes da cidade, onde viveu Alexander Pushkin,

transporte ao hotel. Alojamento.

o mais célebre e admirado escritor russo. Regresso ao hotel, jantar e

2º Dia – São Petersburgo

alojamento.

Pequeno almoço no hotel. Início da visita panorâmica de São Petersburgo,

4º Dia – São Petersburgo

a segunda cidade da Rússia e certamente uma das mais belas do mundo.

Pequeno almoço e saida para visita a catedral da Trinidad para assistir a

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

uma parte da missa ortodoxa russa cantada. Saida para visita a Pavlovsk

Passando pelo seu centro histórico e principais monumentos. Poderá

com visita do Palacio e Parque. Visita aos jardins de Pushkin e ao exterior

apreciar a Prespectiva Nevsky, com os seus prestigiosos edifícios. Pequeno

do Palacio de Catalina. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel,

passeio pelo bairro de Dostoievski, visita a Igreja de Nossa Senhora de

jantar e alojamento.

Vladimir. Visita ao mercado Kuznechny. Visita ao exterior da “Aurora”, ao
exterior da cabana de Pedro o Grande e visita da Fortaleza Pedro e Paulo,

5º Dia – São Petersburgo /Amesterdão ou Paris / Lisboa ou Porto

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

Em hora a informar localmente transporte para o aeroporto.

restaurante local. Tarde livre. Jantar e alojamento.

Formalidades de embarque e saída com destino a Amesterdão ou Paris

3º Dia – São Petersburgo
Pequeno almoço e saída para visita do Museu do Hermitage, a maior atração
de São Petersburgo, situado no Palácio de Inverno, antiga residência dos

. Chegada mudança de avião e continuação da viagem com destino a
Lisboa ou Porto.

