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Rússia Fascinante 

7 dias/6 noites 
Classe primeira/primeira superior  

Estamos orgulhosos em oferecer este circuito na Rússia com duas 
cidades, São Petersburgo e Moscou. Cada uma com suas 

características. Chegaremos a São Petersburgo para explorar 
essa cidade inesquecível. Continuaremos em trem até Moscou, 

onde finalizaremos nossa viagem. 

Dia 1 Terça-feira  
São Petersburgo 

  

Chegada em São Petersburgo. Traslado da estação ferriviária ao 
hotel. Check in e acomodação. 

Dia 2 Quarta-feira 
São Petersburgo 

  

Café da manhã buffet. Pela manhã teremos uma visita 
panorâmica a esta bela cidade incluindo uma visita a famosa 
fortaleza de Pedro e Paulo, o lugar onde estão enterrados os 
tsares russos. Veremos também outras famosas partes da cidade, 
como por exemplo a praça do Palácio e o Convento Smolny (por 
fora). Pela tarde temos reservado o tempo para uma excursão 
opcional a Zarskoye Selo. Pela noite se oferece uma 
visita opcional ao Palácio Nikolaevsky com um show folclórico 
incluido. Volta ao hotel. Acomodação. 

Dia 3 Quinta-feira 
São Petersburgo 

 

Café da manhã buffet. Pela manhã se oferece uma opcional a 
residência de verão dos tsares - Petrodvorets. É um maravilhoso 
lugar com parques, fontes, monumentos e ante tudo o fantástico 
palácio com suas enormes salas, esculturas e pinturas. Hoje 
vamos ter uma excursão ao famoso Museu de arte - Hermitage. 
Pela noite oferecemos uma jantar opcional no restaurante 
Russian Kitsch. Acomodação. 

Dia 4 Sexta-feira  
São Petersburgo-
Moscou  

  

Café da manhã buffet. Pela manhã temos reservado um tempo 
para uma excursão opcional de compras nas lojas e boutiques na 
avenida Nevsky Prospect. Traslado a estação ferroviária para 
tomar o trem rápido Sapsan a Moscou. Chegada em Moscou e 
traslado ao hotel na capital russa. Chegada ao seu hotel. 
Acomodação. 

Dia 5 Sábado 
Moscou  

Café da manhã buffet. Pela manhã teremos uma visita 
panorâmica pela cidade. Moscou foi fundada no século 12, 
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construida como fortaleza de madeira nas margens do rio para se 
proteger das invasões do leste. Hoje é uma moderna cidade com 
fantásticas avenidas, parques verdes, mantendo seus históricos 
monumentos e impressionantes edificios de eras passadas. 
Durante sua visita panorâmica veremos incríveis torres douradas, 
azuis e verdes das igrejas ortodoxas, a famosa catedral de Vasilij, 
o teatro Bolshoy, o parque Gorkij (o maior em Moscou), a 
Universidade estatal, visita ao famoso metrô e muitos outros 
lugares de interesse. Pela tarde temos reservado o tempo para 
uma excursão ao Kremlin com seu guia local. Esta visita será a pé 
pois não são permitidos ônibus nas proximidades da Praça 
Vermelha. Passaremos ao lado do mausoléu (onde se encontra o 
túmulo de Lenin) e no monumento do soldado desconhecido. 
Acomodação. 

Dia 6 Domingo  
Moscou  

  

Café da manhã buffet. Pela manhã oferecemos uma excursão 
opcional ao Convento Novidevichy, um mosteiro do século 16 com 
suas fantásticas cúpulas. É um dos conjuntos mais interessantes e 
bonitos desta cidade cheia de história e tesouros. O resto da tarde 
possibilita tempo para poder explorar a cidade por sua conta. 
Sugerimos pela tarde o antigo circo russo de Moscou 
como opcional. Acomodação. 

Dia 7 Segunda-
feira  
Moscou  

  

Café da manhã buffet. Hoje termina o tour Russia Fascinante 
com seu traslado ao aeroporto de Moscou. Lhes desejamos uma 
feliz continuação de sua viagem e esperamos tê-los de novo entre 
nós. É hora de dizer adeus aos seus acompanhantes e a Dorothy 
Tours. 

 
 

Preços em EUR: 
Na Rússia nós reservaremos 1 habitação dupla e um 1 individual, 
pois não sempre se pode confirmar 1 habitação tripla para 3 
adultos. 1500 por pessoa em duplo. 470 suplemento single. 

Hoteles incluídos 
o similares. 

São Petersburgo 
Hotel Sokos Vasilievsky - Primeira classe 
superior - sujeito a possível alteração de hotel. 

Moscou 
Hotel Holiday Inn Lesnaya - Primera clase 
superior. 

Todas as saídas 
garantidas em 
espanhol. 

Maio 31 
Junho 07, 14, 21, 28 
Julho 05, 12, 19, 26,  
Agosto 02, 09, 16, 23, 30 
Septembro 06, 13, 20 

Los precios 
incluyen: 

 Café da manhã diário. 
 Serviço de maleteiro em todos os hotéis, limitado a uma 

http://www.chinalife.com/
mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:evandrodacostaterra@gmail.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com
javascript:PopupPic('http://www.dorothytours.se/bilder/hotels/vasilievskyx3.jpg')
javascript:PopupPic('http://www.dorothytours.se/bilder/hotels/novotelmoscow.jpg')
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/moscow_view.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/moscow_redsquare.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/moskwa1.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/moscowkreml.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/moskwagum.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/moscow_tower.htm


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – bragatravelconsulting.com – bonniebraga.com  
email: bonniebraga@msn.com evandrodacostaterra@gmail.com frances@bragatravelconsulting.com  
 

3 
 

peça por pessoa. 
 City tours nas capitais com guia local falando inglês e/ou 

espanhol mais as entradas onde especificado. Não 
garantimos guia local em português nas capitais, mas se 
necessário o guia acompanhante fará a tradução. 

 Acomodação em quartos duplos em hotéis de 
primeira/primeira superior como listados ou similar. 

 O trem rápido (Sapsan) São Petersburgo-Moscou – 2nda 
classe. 

 Etiquetas de bagagem Dorothy Tours e todos os 
documentos para a viagem. 

 A Dorothy Tours limita a bagagem a uma peça por pessoa. 
No caso de excesso de bagagem (tamanho máximo de 60 x 
80 x 35 cms por passageiro) ou se houver mais de uma 
peça por pessoa, cobraremos um adicional de EUR 
90/peça e tour, excluindo-se a mala de mão. 

NOTA 
IMPORTANTE: 

Todos os pertences pessoais não são objeto de contrato de 
transporte e os passageiros devem ter consigo todo o tempo. A 
operadora não será responsável por perdas/danos ou furto de 
pertences pessoais. Cada passageiro deve ter um seguro para 
cobrir possiveis prejuízos.  Reservamoso direito de alterar 
serviços/hotéis se necessário, seempre mantendo a mesma 
categoria e padrão. Por favor esteja atento que é obrigado a todos 
os cidadões estrangeiros o visto para a Rússia. Para que 
possamos solicitar uma Carta Convite para a expedição do visto 
russo, necessária no ato do pedido do mesmo, precisamos dos 
dados corretos no momento da reserva, como: Nome completo, 
nacionalidade, número do passaporte com a data de 
nascimento. Com esta informação lhe será enviada a carta 
convite para solicitação do visto em seu país. É responsabilidade 
final de cada passageiro se assegurar que tem toda a 
documentação correta e em dia para a entrada na Rússia. 
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