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Rússia | Moscovo e São Petersburgo

1.º Dia | 19 Julho
Lisboa | Paris | Moscovo
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da partida. 
Assistência nas formalidades por um 
representante da Abreu. Partida às 
06h00, em avião da Air France – voo 
AF 1125, com destino a Paris. Chegada 
às 09h30. Formalidades de trânsito 
e partida às 12h50 no Voo AF 1744 
com destino a Moscovo. Chegada às 
17h40. Assistência e transporte para 
o hotel Moscow Marriott Grand Hotel 
(5*) ou similar. Distribuição dos quar-
tos. Jantar no hotel (incluindo água 
mineral e café). Alojamento.

2.º Dia | 20 Julho
Moscovo
Pequeno -a lmoço.  Sa ída  do 

hotel em autopullman para visita 

panorâmica aos pontos de maior 
interesse histórico/cultural da 
capital russa. Almoço (incluindo 
água mineral e café). Continuação 
da visita com destaque para o 
Kremlin e as suas catedrais. Visita 
a algumas estações do Metro 
de Moscovo. Regresso ao hotel. 
Jantar no hotel (incluindo água 
mineral e café). Alojamento.

3.º Dia | 21 Julho
Moscovo 
Pequeno-almoço. Saída do hotel 

para visita a Sergiev Posad, centro 
Ortodoxo a cerca de 50 kms de Mos-
covo. Visita ao Mosteiro (Laura) San 
Sergio e tempo livre para compras de 
artesanato local. Almoço (incluindo 
água mineral e café). Regresso a 
Moscovo e ao hotel.

Tempo livre para atividades de 
caráter pessoal. Jantar no hotel 
(incluindo água mineral e café). 
Alojamento.

Preço por pessoa
 Em quarto duplo | € 1.610          Em quarto individual | € 2.010
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4.º Dia | 22 Julho
Moscovo | São Petersburgo
Pequeno-almoço. Saída para visita 

do Museu Panorama Borodino e 

visita à rua pedonal Arbat. Almoço 
(incluindo água mineral e café). Trans-
porte privado para a estação e parti-
da em combóio rápido Sapsan com 
destino a São Petersburgo. Chegada 
e transporte para o hotel Novotel 
St Petersburg Centre (4*) ou similar. 
Distribuição dos quartos. Jantar no 
hotel (incluindo água mineral e café). 
Alojamento.

5.º Dia | 23 Julho
São Petersburgo
Pequeno-almoço. Saída para visita 

panorâmica pela cidade aos pontos de 
maior interesse. Destaque para a Forta-
leza de Pedro e Paulo e para a Catedral 
com o mesmo nome. Chamamos ainda 
a atenção para o Anjo (símbolo de São 
Petersburgo) que está no pináculo da 
torre. Almoço  (incluindo água mineral 

e café). Visita a um dos mais famosos e 
importantes museus de arte do Mun-
do – o Hermitage. Regresso ao hotel. 
Tempo livre para atividades de carácter 
pessoal. Jantar no hotel (incluindo 
água mineral e café). Alojamento.

6.º Dia | 24 Julho
São Petersburgo
Pequeno-almoço. Saída com 

destino a Petrodvorets (Peterhof ) 
para visita àquele que é o ex-libris 
da arquitetura da Rússia Czarista, o 
Palácio de Pedro – Peterhof e o res-
petivo Parque. Património Mundial 
da Unesco e morada de Pedro, O 
Grande, possui mais de cento e vinte 
fontes de enorme beleza. Almoço 
(incluindo água mineral e café). 
Visita à Catedral San Issak. Regresso 
ao hotel.
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O preço, inclui:
n  Passagem aérea em classe turística em voo regular Lisboa/ Moscovo 

e S. Petersburgo/Lisboa;

n  Taxas de aeroporto, combustível e segurança no valor de € 245,17 
sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes;

n  Franquia de 1 mala por pessoa (restrições de peso e medida) – máx. 
23kg - Informação sempre a ser confirmada posteriormente;

n  Estadia nos Hotéis indicados ou similares, em quartos duplos e na 
modalidade de alojamento e pequeno almoço;

n  Programa em Pensão Completa: refeições conforme mencionadas 
no itinerário em restaurantes ou nos hotéis (nota: tanto as cidades 
como os locais das refeições no itinerário – restaurante ou hotel –são 
meramente indicativos; poderão ser alterados, de forma a acomodar 
da melhor forma possível o respetivo itinerário diário);

n  Transporte e visitas em privado, conforme mencionadas e descritas 
no itinerário;

n  Seguro Multiviagens VIP (Capitais: Morte ou Invalidez Permanente = 
€ 100.000,00 ; / Cancelamento de Viagem = €10.000,00);

n  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;

n  Visto para a Rússia (nacionalidade Portuguesa);

n  Bagageiros nos hotéis;

n  Mochila personalizada com o vosso logótipo;

n  Assistência durante toda a viagem por um Acompanhante Abreu.

n  Assistência durante toda a viagem por um Guia local em Moscovo e 
por um Guia local em São Petersburgo.

O preço, não inclui:
n  Extras de caráter pessoal, tais como: gratificações, bebidas às refeições, 

bar, lavandaria, telefonemas, etc.

Nota – Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas 
datas. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável entregar o passaporte com a validade mínima de 6 

meses após ínicio da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes

Tempo livre. Jantar no hotel (incluin-
do água mineral e café). Alojamento.

7.º Dia | 25 Julho
São Petersburgo
Pequeno-almoço. Saída para visita 

ao Palácio e ao Parque de Catarina a 
Grande. Almoço. Regresso ao hotel. 
Tempo livre para compras (com guia 
e autocarro). Em hora a determinar 
transporte para o Palácio Nikolaesky 
para assistir a um espectáculo de 
Folclore russo. Após o espectáculo, 
Jantar de despedida (incluindo taça 
de espumante e vinho). Transporte 
de regresso ao hotel. Alojamento.

Rússia | Moscovo e São Petersburgo

8.º Dia | 26 Julho
São Petersburgo | Lisboa
Pequeno-almoço. Transporte para 

o Aeroporto. Assistência ao check-in. 
Partida às 15h05 em avião da Air 
France – voo AF 1465, com destino 
a Paris. Chegada às 17h35, formali-
dades de trânsito e partida às 20h50, 
voo AF 1124, com destino a Lisboa. 
Chegada às 22h20. Formalidades de 
desembarque.


