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Rússia, Mongólia, China: O
Grande Transsiberiano

 

Extensão de 3 dias a São

Petersburgo

a) Programa para viagens

iniciando-se em Moscovo (MOW-

>PEK)-

D1: Chegada a São Petersburgo,

transporte para o hotel. Não é em

vão que a apelidam de Veneza do

norte: inúmeros canais, palácios e

igrejas tornam a cidade numa obra

prima da cultura. À tarde, faremos

um fascinante passeio para visitarmos algumas das suas atrações, incluíndo o bairro comercial Newski

Prospekt, a praça do Palácio, a Bolsa e o Porto Velho. 

Alojamento: Hotel Park Inn Nevsky (ou equivalente)

D2: Palácios e Tesouros Artísticos

Hoje visitaremos a fortaleza Pedro e Paulo, a catedral Pedro e Paulo que é o local de sepultura da família

Romanov. Aqui admiraremos a riqueza artística dos túmulos de quase todos czars e czarinas. À tarde

teremos uma visita guiada do célebre museu Hermitage que exibe pinturas de Leonardo da Vinci e de

Rafael. Final de tarde livre para uma caminhada ao longo do rio Neva, uma visita ao teatro ou um passeio

de barco no Neva. 

Alojamento: Hotel Park Inn Nevsky (ou equivalente). Refeições incluídas: Pa
 

D3: Palácios dos Czares e Sala

Ambar 

De manhã iremos visitar a antiga

residência do czar Pavel I em

Pavlovsk, a 28 km de São

Petersburgo. Passearemos no seu

belo parque situado na margem do

rio Slavyansk e visitaremos o palácio

projetado numa transição do estilo

barroco para o neoclássico (1786).

Uma interessante atração é a

coleção de objetos pessoais da

família imperial russa. À tarde,

iremos a Pushkin / Tsarskoe Selo, 25

km a sul de São Petersburgo. O

motivo é o Palácio Catarina, o

magnífico palácio de verão dos czars de estilo barroco (1729). A sua mais célebre divisão é a Sala Ambar,

oferecida pelo rei prussiano Guilherme I a Pedro O Grande em 1716. Infelizmente, o seu conteúdo

desapareceu durante a II GG. Os trabalhos de reconstituição terminaram em 2013 e teremos oportunidade

de admirar a riqueza do seu interior.

Alojamento: Hotel Park Inn Nevsky (ou equivalente). Refeições incluídas: Pa, J

D4: Moscovo

Transporte para a estação de comboio. Viagem para Moscovo (4h30) seguido de transporte para o hotel. À

tarde, visita guiada da catedral de Cristo o Redentor. Ao fim do dia, juntamo-nos ao programa do Grande

Transsiberiano.

Refeições incluídas: Pa

Preço por pessoa alojando em quarto duplo: Eur 1340.

Suplemento para quarto individual: Eur 380.

A partidas em Junho terão suplemento de preço; por favor contacte-nos para um orçamento.

O preço inclui: 3 noites de hotel 4* em São Petersburgo, viagem de comboio São Petersburog-Moscovo em

2ª classe, transportes terrestres de acordo com o programa, excursões com entradas nos monumentos

referidos, refeições referidas (Pa-pequeno almoço, A-almoço).
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b) Programa para viagens terminando em Moscovo (PEK->MOW)-
 

D16: Após a visita guiada de

Moscovo, transporte para a estação

de comboio. Viagem para São

Petersburgo (4h30) seguido de

transporte para o hotel. À tarde,

visita guiada da catedral de Cristo o

Redentor. 

Refeições incluídas: J

Alojamento: Hotel Park Inn Newsky

(ou equivalente). 

D17: São Petersburgo
 

Não é em vão que a apelidam de

Veneza do norte: inúmeros canais,

palácios e igrejas tornam a cidade

numa obra prima da cultura. Visita do Palácio de Inverno que acolhe o museu Hermitage. Também faremos

um fascinante passeio para visitarmos algumas das suas atrações, incluíndo o bairro comercial Newski

Prospekt, a praça do Palácio, a Bolsa e o Porto Velho. À tarde teremos uma visita guiada do célebre museu

Hermitage que exibe pinturas de Leonardo da Vinci e de Rafael. Final de tarde livre para uma caminhada ao

longo do rio Neva, uma visita ao teatro ou um passeio de barco no Neva. 

D18: Palácios dos Czares e Sala Ambar 

De manhã iremos visitar a antiga residência do czar Pavel I em Pavlovsk, a 28 km de São Petersburgo.

Passearemos no seu belo parque situado na margem do rio Slavyansk e visitaremos o palácio projetado

numa transição do estilo barroco para o neoclássico (1786). Uma interessante atração é a coleção de

objetos pessoais da família imperial russa. À tarde, iremos a Pushkin / Tsarskoe Selo, 25 km a sul de São

Petersburgo. O motivo é o Palácio Catarina, o magnífico palácio de verão dos czars de estilo barroco

(1729). A sua mais célebre divisão é a Sala Ambar, oferecida pelo rei prussiano Guilherme I a Pedro O

Grande em 1716. Infelizmente, o seu conteúdo desapareceu durante a II GG. Os trabalhos de

reconstituição terminaram em 2013 e teremos oportunidade de admirar a riqueza do seu interior.

Alojamento: Hotel Park Inn Nevsky (ou equivalente). Refeições incluídas: Pa, J

D19: Palácios e Tesouros Artísticos

Hoje visitaremos a fortaleza Pedro e Paulo, a catedral Pedro e Paulo que é o local de sepultura da família

Romanov. Aqui admiraremos a riqueza artística dos túmulos de quase todos czars e czarinas. À tarde

teremos uma visita guiada do célebre museu Hermitage que exibe pinturas de Leonardo da Vinci e de

Rafael. Transporte para o aeroporto para o regresso.

Alojamento: Hotel Park Inn Nevsky (ou equivalente). Refeições incluídas: Pa
 

Preço por pessoa alojando em

quarto duplo: Eur 1340.

Suplemento para quarto individual:

Eur 380.

A partidas em Junho terão

suplemento de preço; por favor

contacte-nos para um orçamento.

 

O preço inclui: 3 noites de hotel 4*

em São Petersburgo, viagem de

comboio São Petersburgo-Moscovo

em 2ª classe, transportes terrestres

de acordo com o programa,

excursões com entradas nos

monumentos referidos, refeições

referidas (Pa-pequeno almoço, A-

almoço).
 

Nota: os preços são válidos em 2018.
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