
 

 
 

Orçamento de serviços turísticos na Rússia 

(6 pessoas) 

 

Roteiro 

21.08.2019 - MOSCOU 

Chegada ao aeroporto de Moscou e transfer privativo para o hotel com assistência de 

guia falando português, que os auxiliará no check in do hotel.  

22.08.2019 – MOSCOU 

 

 

Saída do hotel às 10h para passeio a pé pela Praça Vermelha e arredores, Catedral de 

St. Basílio com visita, Mausoléu de Lenine (exteriores), Museu Histórico (exteriores), 

Torre do Salvador, Catedral da Nossa Senhora de Khazan, Rua de St. Nikolau.    

Em seguida, faremos uma visita às mais belas estações de metrô, ricamente decoradas 

com arte russa. 

Catedral de St. Basílio 



 

 
Após o almoço (não incluído), faremos um passeio panorâmico de carro parando nos 

principais pontos turísticos da cidade: rua   Tverskaya, Teatro Bolshoi 

(exteriores), Praça Lubyanka com prédio da KGB, rua Varvarka, Catedral do Cristo 

Salvador - sede da igreja ortodoxa russa, ponte do Patriarca com 

a vista  maravilhosa ao Kremlin, Monumento ao Pedro o Grande, 

Convento Novodevichiy (exteriores), Mirante e a Universidade no Monte Pardal, Parque 

de Vitória com Museu da 2a  guerra (exteriores). 

Às 18h, retorno ao hotel e noite livre. 

23.08.2019 - MOSCOU 

 
 

 

 

Às 9h saída do hotel para passeio a pé pelo Kremlin, cidade medieval 

de Moscou com suas lindas Catedrais visitando o Museu Armaria com 

os tesouros da família real Russa inclusive tronos, coroas, carruagens, 

vestidos de coroação dos czares e czarinas 

e famosa coleção dos ovos Fabergé, Cofre dos diamantes com o 

4º maior diamante do mundo (Orlov). 

 

Passeio pelo Jardim de Alexandre com Túmulo de Soldado Desconhecido e Fogo 

eterno. 

Após o almoço (não incluído), passeio a pé pela rua Arbat, rua de pedestres com prédios 

lindos do sec. 19, múltiplas lojinhas turísticas e restaurantes.   

Às 17h, regresso ao hotel a pé ou de metrô. 

À noite, transfer privativo para o teatro, para assistir a um show do Balé Nacional Russo, 

com grandes efeitos cenográficos. Após o show, transfer privativo de volta ao hotel. 

Kremlin 



 

 
 

24.08.2019 – MOSCOU – SÃO PETERSBURGO 

Transfer privativo do hotel para estação de trem, com assistência de guia falando 

português, que os auxiliará no embarque na estação. 

Viagem de trem de Moscou a São Petersburgo. 

Chegada em São Petersburgo e transfer privativo para o hotel com assistência de guia 

falando português, que os auxiliará no check in do hotel.  

25.08.2019 - SÃO PETERSBURGO  

Encontro com guia no hotel às 10h. Passeio panorâmico: Avenida Nevsky (a principal 

da cidade), catedral de Nossa Senhora de Kazan, antiga loja dos irmãos Eliseev – a 

típica do século 19, Catedral de Santo Isaac, Teatro Mariinsky, igreja de São Nicolau,  

Rio Neva, Strelka da Ilha Vassilevsky, Catedral da Fortaleza de São Pedro e São Paulo 

 

 

 

 

Após o almoço (não incluído), visita do Museu Hermitage, explorando tesouros de um 

dos mais ricos museus de arte do mundo, vendo a coleção real dos mestres europeus 

(Leonardo da Vinci, Rafael, Titian, Rembrandt, etc.), além de fazer um passeio especial 

pelo Palácio de Inverno e ver as salas de estar e de jantares de gala reais. Retorno ao 

hotel, onde chegaremos às 18h. 

 

 

 

Museu Hermitage 



 

 
26.08.2019 - SÃO PETERSBURGO  

Encontro com guia no hotel às 10h no hotel. Vamos fora da cidade para visitar a 

residência imperial de Pedro o Grande Petergof, com seu bonito Jardim de fontes e 

cascatas que fica na beira do Mar Baltico. 

Visitaremos um dos Pavilhões do Jardim, que tem mais de 150 fontes e cascatas. 

Pelo caminho de volta e possível visitar as estações de metrô decoradas no estilo 

soviético.  

Visita à Catedral do Salvador do Sangue Derramado. Retorno ao hotel. 

27.08.2019 - SÃO PETERSBURGO  

Encontro com guia no hotel às 10h. Vamos fora da cidade para visitar a residência 

imperial Tsarskoe Selo para conhecer o Palácio de Catarina com a Sala de Ambar 

mundialmente famosa; 

 

 

Se quiserem, depois da visita do Palácio podemos almoçar (almoço não incluído) no 

restaurante preferido do nosso Presidente V. Putin, que fica perto do Palácio de 

Catarina ou outro restaurante pelo caminho. 

 

Palácio de Catarina 



 

 
À noite, saída em transfer privativo para assistir a um show folclórico com danças típicas 

russas no luxuoso Palácio Nikolaevsky, que serviu de residência para os filhos do czar 

Nicolau I da Rússia. No intervalo será servido vodca para os homens e espumante para 

as mulheres Após o show, transfer privativo de volta ao hotel. 

28.09.2019 - SÃO PETERSBURGO  

Transfer privativo do hotel para o aeroporto com assistência de guia falando português, 

que os auxiliará no check in do aeroporto. Fim dos Serviços. 

================================================================== 

ESTE PACOTE DE SERVIÇOS INCLUI: 

• Transfer privativo do aeroporto de Moscou para o hotel, com assistência de guia 

falando português; 

• Ingresso para o espetáculo do Ballet Nacional Russo na zona de plateia e 

anfiteatro (melhor localização do teatro: zona central, com vista frontal do 

cenário). O show tem duração de 2 horas; 

• Transfer privativo de ida e volta ao teatro para espetáculo do Ballet Nacional 

Russo; 

• Assistência privativa de guia falando português em passeio privativo em Moscou, 

com 8 horas de duração (4h a pé e 4h com veículo); 

• Veículo privativo com motorista para passeio panorâmico em Moscou, com 

duração de 4 horas; 

• Ingresso a Catedral de St. Basílio; 

• Ingressos para visitas às estações de metrô em Moscou; 

• Assistência privativa de guia falando português em passeio a pé ao Kremlim e a 

outros pontos turísticos da cidade, com 8 horas de duração; 

• Ingresso ao Kremlim (Catedral, Museu Armaria e Cofre dos Diamantes (visita 

curta sem guia); 

• Transfer privativo hotel – estação em Moscou, com assistência de guia falando 

português; 

• Bilhete de trem Moscou – São Petersburgo em classe econômica superior (inclui: 

refeição quente, maior distância entre os assentos; iluminação ajustável e 

pessoal, apoio para os pés dobrável, módulo audiovisual, tomada. 

• Transfer privativo estação – hotel em São Petersburgo, com assistência de guia 

falando português, que os auxiliará no check in do hotel; 

• Assistência de guia falando português em passeio panorâmico em São 

Petersburgo e visita ao Museu Hermitage, com duração total de 8 horas; 

• Veículo privativo com motorista para passeio panorâmico em São Petersburgo 

e visita ao Museu Hermitage, com duração total de 8 horas; 

• Ingressos a Catedral do Salvador do Sangue Derramado; 



 

 
• Ingressos da Catedral da Fortaleza de São Pedro e São Paulo; 

• Ingressos do Museu Hermitage; 

• Assistência privativa de guia falando português para visita ao Palácio de Catarina 

(duração total de 6 horas); 

• Veículo privativo com motorista para visita ao Palácio de Catarina (duração total 

de 6 horas); 

• Ingressos ao Palácio de Catarina; 

• Assistência privativa de guia falando português para visita à residência imperial, 

aos jardins de Pedro o Grande Petergof e às estações de metrô de São 

Petersburgo (duração total de 5 horas); 

• Veículo privativo com motorista para visita à residência imperial e dos jardins de 

Pedro o Grande Petergof e às estações de metrô de São Petersburgo (duração 

total de 5 horas); 

• Ingressos da residência imperial de Pedro o Grande Petergof; 

• Ingressos do Pavilhão dos Jardins da residência imperial de Pedro o Grande 

Petergof; 

• Ingressos para visitas às estações de metrô de São Petersburgo; 

• Ingresso para show folclórico com danças típicas russas no luxuoso Palácio 

Nikolaevsky; 

• Transfer privativo de ida e volta ao Palácio Nikolaevsky; 

• Transfer privativo do hotel para o aeroporto de São Petersburgo, com assistência 

de guia falando português que os auxiliará no check in do aeroporto; 

• Assistência 24 horas do Guias Falam Português durante toda sua viagem. 

 

ESTE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO INCLUI: 

• Bilhetes aéreos; 

• Hospedagem; 

• Seguro de Viagem; 

• Acompanhamento de guia nos shows noturnos em Moscou e São Petersburgo. 

Em caso de interesse, consultar valores deste serviço; 

• Serviços de maleteiros; 

• Refeições e bebidas; 

• Gratificações de guias e motoristas (facultativas, mas tradicionais e 

recomendáveis); 

• Tudo o que não estiver expressamente indicado como incluso. 

 

 


