De São Petersburgo a Moscovo
Viagem de descoberta cultural. 9 dias de viagem. Alojamento em hotel e comboio. Acompanhamento de tour leader da Papa-Léguas.

DESTINO
Rússia.

Descrição

TIPO
Bem vindos à exploração da Rússia imperial e actual que tem as suas fundações nas cidade de
Moscovo e São Petersburgo. Duas cidades que ao longo da história desempenharam o papel de
grandes centros culturais e de governo da nação russa.
Começamos assim com Pedro e Catarina, os grandes, a abrirem-nos a porta da história e da cidade
de São Petersburgo que nasceu do desejo e capricho de Pedro, o Grande, que olha para o ocidente e
para a sua cultura e luxo e constrói assim o seu equivalente em solo russo entre Peterhof e São
Petersburgo mudando assim a capital para sua nova cidade que garantia uma saída para o mar e o
ocidente.
Catarina a Grande assume as rédeas do império após Pedro e aumenta ainda a glória e esplendor da
cidade que mesmo após bombardeada pelos nazis, na segunda guerra mundial, e parcialmente
destruída se reergue para hoje em dia ser uma das cidades mais majestosas e grandiosas do mundo e
considerada ainda como a Veneza do norte.
Já Moscovo, com a sua vibrante energia e abertura aos costumes ocidentais é, desde o estabelecimento
da tribo Rus nas margens do rio moscovo, o mais importante centro comercial e cultural do início da
história que vê a Rússia crescer de um poder regional sem importância até um império que se
governava a partir das muralhas da cidadela do Kremlin.
Hoje a cidade é bastante cosmopolita com os seus espaços verdes cheios de actividades, museus e
avenidas largas com cultura, arte e gentes ansiosas por comunicar e partilhar a nova imagem dos
russos ao mundo que extravasa em muito a praça vermelha e o kremlin com as suas muralhas
vermelhas. Viajamos assim entre a história moderna e antiga, entre personalidades que governaram ou
mudaram o mundo com os seus livros, pinturas e ideias e entre cidades que mantêm um ar cosmopolita
moderno e vibrante mas também uma fachada histórica e intemporal.

Cultural, Descoberta, Tour
Leader, .

DURAÇÃO
9 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - São Petersburgo

Alojamento
-

Refeições
-

2

São Petersburgo Imperial

Hotel

-

3

Pushkin e Palácio de Catarina a Grande

Hotel

P

4

Dia livre em São Petersburgo e passeio de barco

Hotel

P

5

Peterhof e comboio nocturno para Moscovo

Comboio

P

6

Moscovo

Hotel

-

7

Kremlin, Red Square e parque Gorky

Hotel

P

8

Manhã livre.

Hotel

P

9

Voo Moscovo - cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - São Petersburgo
Hoje é dia de viagem e voaremos para São Petersburgo onde chegamos no mesmo dia de partida ou na manhã do dia seguinte.
2: São Petersburgo Imperial

À cehagda, o tour leader estará no aeroporto de São Petersburgo e providencia o transfere para o hotel (caso tenha os voos do
grupo, se não o encontro com o grupo será no hotel em hora a combinar).
No hotel poderá descansar um pouco antes de começarmos a explorar a cidade imperial de Pedro e Catarina.
Começamos então a explorar a cidade caminhando pela sua avenida mais emblemática, a Nevsky Prospect, entre a ponte Anichkov
e o almirantado e com paragens na catedral de Kazan, catedral de Cristo Sangrento, Catedral de Santo Isaac, jardins do
almirantado, a icónica estátua de Pedro, o Grande, a majestosa praça imperial onde a estátua alexandrina no topo do obelisco nos
acolhe de asas abertas e presta homenagem ao palácio de inverno onde se encontra o Hermitage.
Atravessamos ainda o rio para ilha Vasilevski a caminho da fortaleza berço da cidade onde está a catedral de Pedro e Paulo e
temos tempo de passar pelos jardins de verão num dia preenchido de cultura e monumentalidade desta cidade imperdível.
Visitas incluidas: Catedral de Santo Isaac; Catedral Pedro Paulo.
3: Pushkin e Palácio de Catarina a Grande
De manhã saímos em direcção a Pushkin onde podemos visitar o palácio de Catarina a Grande com a sua famosa sala de âmbar e
os incríveis jardins à volta do palácio que rivalizam em beleza e extensão com os de Peterhof.
Após passear pelo palácio e parte dos jardins regressamos a São Petersburgo onde a tarde é livre para visitar alguns museus que
possam ser do seu agrado como o Erarta com as suas colecções famosas de arte contemporânea ou o museu russo com a arte que
dificilmente chega à Europa.
Faremos ao final do dia uma tour pelas estações de metropolitano da cidade que rivalizam com as de Moscovo em beleza e
dimensão.
Visitas incluidas: entrada em Pushkin; palácio de Catarina a Grande.
4: Dia livre em São Petersburgo e passeio de barco
O dia de hoje é livre e poderá ser dedicado a visitar o Hermitage ou simplesmente visitar outros museus da cidade, como o
kunstkamera (antropológico e etnográfico), o Fabergé (com obras do famosos joalheiro real e ainda exposições temporárias de
renome), entre outros, ou ficar por um dos muitos jardins da cidade a ler e relaxar como fazem os locais.
Terá ainda oportunidade de realizar actividades com o tour leader como a visita ao museu de jogos de arcada soviéticos dos anos
50 a 90 ou descobrir os cafés mais alternativos da cidade e misturar-se com os locais à conversa.
Finalmente nada como relaxar e terminar o dia num passeio de barco pelos canais da cidade que é conhecida como a Veneza do
norte.
Incluido: passeio de barco (cerca de 1h de duração).
Nota: caso pretenda vistar o Hermitage, deverá comprar o bilhete online para este dia.
5: Peterhof e comboio nocturno para Moscovo
Hoje a parte da manhã é dedicada a explorar a vila de Peterhof onde descobrimos o magnífico jardim com as suas deslumbrantes
fontes mundialmente conhecidas. Esta cidade desenvolveu-se em torno do sonho de Pedro o Grande ter uma Versalhes própria e
Peterhof é isso mesmo. Entre jardins, fontes, estátuas e palácios, predomina a sensação de grandeza e abertura que o Czar queria
para a sua corte, para o seu país e que prevaleceu até ao final do século XIX.
À noite apanhamos o comboio para Moscovo dormindo em confortáveis couchettes.
Visitas incluidas: entrada em Peterhof e palácio.
6: Moscovo
O dia começa com a vegetação densa a dar lugar aos subúrbios de Moscovo e a cidade cada vez mais imponente a crescer à nossa
volta. Vamos primeiro ao hotel deixar as malas e partimos logo à descoberta desta vibrante cidade.
Moscovo é a segunda maior capital europeia e sexta maior cidade do mundo, com cerca de 12 milhões de habitantes.
Seguimos primeiro até à catedral do Cristo Salvador de onde caminhamos até à praça vermelha ao longo do rio moskva para sentir
a energia desta praça emblemática e dar um pulinho ao GUM, o maior mercado da região e antigo local das compras dos tempos
soviéticos hoje transformado num luxuoso centro comercial.
Desfrutamos ainda de um calmo passeio pela icónica rua Nikolskaya até à praça Lubyanka, onde encontramos a antiga sede do
KGB, na zona do kitai gorod, o bairro chinês.
Finalmente seguimos até ao Bolshoi com as luzes da cidade a iluminar-nos o caminho antes de ir jantar.
7: Kremlin, Red Square e parque Gorky
Hoje é dia de ir para o centro da cidadela vermelha e começar o dia a explorar onde tudo começou, o Kremlin. Atrás das suas
muralhas vermelhas encontram-se alguns edifícios ministeriais, várias igrejas dignas de uma visita e a incrível exposição de jóias
desde antes dos czares até aos tempos modernos.
Temos ainda tempo para visitar a catedral de São Basílio na praça vermelha e de lá quem quiser pode ainda dizer olá ao Lenine.
À tarde seguimos viagem para a antiga fábrica de chocolates Red October, uma espécie de LX factory que fica a caminho do
parque Gorky onde costumam acontecer muitos eventos.
Visitas incluídas: Kremlim; museu das Joias; Catedral São Basilio;
8: Manhã livre.

Hoje a manhã é livre.Podemos aproveitar para explorar a rua de Arbat, o bairro de Tverskoy com o café pushkin ou Gogol para
uns jogos de tabuleiro com locais ou ainda experimentar um bom vodka.
Antes de irmos à art play, uma antiga fábrica de vinho, que hoje é um frenético centro cultural cheio de galerias, teatros, bares
e uma batida mais hype da cidade.
Incluído: aula de culinária.
9: Voo Moscovo - cidade de origem
Hoje é dia de regresso e livre, sendo que em função do horário dos voos, o tour leader, ajuda a organizar o transfere ou outra forma
de chegar ao aeroporto bem como dará dicas em função do tempo disponível de como aproveitar, em função dos seus interesses, as
últimas horas em Moscovo.

Datas de partida & Preços do programa de terra
22/08/2020 - € 1.250
Preço do Voo desde: € 560,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 350,00

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento de tour leader da Papa-Léguas durante todo o itinerário;
Transferes de e para o aeroporto, no país a visitar (ver condições particulares);
Todos os transportes terrestres em veículos públicos e privados;
Alojamento em quarto duplo em hotéis;
Uma noite em comboio  liteiras de 4 pessoas;
Entradas nos museus de visita mencionados;
Navegação no rio Neva em São Petersburgo;
Refeições de acordo com o itinerário;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Visto obrigatório com um custo de cerca de 100 Eur;
Refeições não descritas no itinerário como incluídas;
Despesas pessoais;
Estimam-se gastos locais em cerca de 300 Eur;
Gastos derivados de condições meteorológicas adversas e atrasos de voos;
Qualquer item não indicado como incluído.

Equipamento
Documentação
Condições Particulares
Documentação
É necessário ter o passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses após a data de saída do país visitado.
O Visto para a Rússia é obrigatório. Vá ao site da Embaixada da Rússia: http://www.consul.embrussia.ru/pt//, seleccione o
formulário do visto, preencha e imprima o questionário para obtenção de visto.
- Fotografia de tamanho 3,5 x 4,5cm deve ter sido tirada no máximo há 6 meses;
- Passaporte em vigor;
- O visto demora 10 dias uteis e custa cerca de 100 Eur;

- Documento comprovativo de estadia.
** A Papa-Léguas pode tratar do visto, consulte-nos para saber o preço.
Visitas
A ordem das visitas pode ser alterada em virtude de condições meteorológicas ou outras que não poderão ser antecipadas à data da
elaboração deste itinerário.
Transferes
O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
Líder da viagem
Esta é uma viagem de aventura e descoberta cultural. Quem lidera esta viagem é uma pessoa com experiencia no país a visitar,
tendo uma rede de contactos e de conhecimentos que facilita uma interação e uma experiencia cultural que se quer única. A sua
missão é liderar o grupo durante todo o percurso facilitando a interação e a integração do grupo com os locais a visitar.
O papel do líder da viagem não deverá ser nunca confundido com o de guia turístico. Não são exigidos ao líder de viagem
conhecimentos específicos sobre monumentos, museus ou outros locais de interesse turístico.
Caso a sua viagem inclua locais que pela sua complexidade histórica, geológica, biológica ou artística necessitem de um guia, o
mesmo será previamente contratado e haverá uma referência explícita à sua existência no programa da sua viagem.
Suplemento individual
O suplemento de quarto individual não se aplica à noite em comboio.
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