EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

MOSCOVO, S. PETERSBURGO
E HELSÍNQUIA

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

HELSINQUIA • S. PETERSBURGO • MOSCOVO

1º DIA LISBOA OU PORTO / HELSÍNQUIA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Air
Portugal com destino a Helsínquia. Refeição e noite a bordo.

2º DIA HELSÍNQUIA

Chegada ao aeroporto de Helsínquia ao início da manhã. Assistência pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida.
Transporte ao Hotel Scandic Grand Marina ****, ou similar.
Pequeno-almoço buffet. De manhã breve visita a pé orientada
pelo nosso guia privativo, nesta cidade onde se cruzam 3 culturas, Finlandesa, Sueca e Russa e onde se conjugam na perfeição
as palavras organização, harmonia e progresso. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel e após o check-in¹, tempo livre
para atividades de gosto pessoal ou para descansar. Jantar e alojamento no hotel.
¹Check-in a partir das 15h00

3º DIA HELSÍNQUIA / S. PETERSBURGO

Pequeno-almoço buffet. Em hora a combinar localmente, transporte para o terminal ferroviário, para uma relaxante viagem de
comboio até S. Petersburgo. Chegada e almoço em restaurante
local. Transporte ao Hotel Dostoevsky ***, ou similar. Restante tarde livre para atividades de gosto pessoal. A cidade nascida
do pensamento político de Pedro o Grande como uma grandiosa
porta virada para a Europa, surpreende pela presença de igrejas
sumptuosas, palácios luxuosos e jardins românticos nascidos sobre as águas de cerca de 150 quilómetros de rios e canais. Jantar
e alojamento no hotel.

4º DIA S. PETERSBURGO

Pequeno-almoço buffet. Partida para excursão de meio dia, com
guia local, ao Palácio Imperial de Pedro o Grande (Petrodvorets),
um dos mais sumptuosos palácios russos, construído para rivalizar com Versalhes, após a visita que o Imperador Pedro realizou à
capital francesa em 1717. A visita ficará completa com um passeio
pelos jardins de árvores frondosas, estátuas douradas e esculturas
alegóricas que decoram as inúmeras fontes e cascatas de água.
Almoço em restaurante local. Saída para visita guiada da cidade
fundada por Pedro, o Grande, em 1703 e unanimemente considerada uma das mais belas e ricas do mundo. Da visita, e para além
de uma panorâmica geral da cidade, destacamos: o Almirantado
(ex-líbris da cidade), a Fortaleza de Pedro e Paulo incluindo a Catedral onde se encontram sepultados os Czares da família Romanov, o interior da fabulosa igreja do Sangue Derramado. Jantar
em restaurante local. Alojamento.

5º DIA S. PETERSBURGO

Pequeno-almoço buffet. De manhã visitamos o essencial do Museu Hermitage, um dos mais prestigiados museus do mundo, que
ocupa um grande conjunto de edifícios (incluindo o Palácio de
Inverno). Após o almoço em restaurante local visitamos a imponente Catedral de Santo Isaac, que impressiona pela profusão de
materiais nobres utilizados na sua construção, granito vermelho,
mármores, pedras semipreciosas e ouro que cobre a cúpula do
templo ortodoxo. Regresso ao hotel. Em hora a informar localmente saída para assistirmos a um dos famosos espetáculos de
folclore russo. Jantar e alojamento no hotel.

MOSCOVO
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6º DIA S. PETERSBURGO / MOSCOVO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades de
gosto pessoal ou visitar um dos inúmeros museus que compõem
a extraordinária oferta cultural da cidade. Almoço incluído. Em
hora a determinar transporte para o terminal ferroviário, para início da viagem com destino a Moscovo, capital da Federação Russa
e a mega cidade mais a norte do planeta terra. Chegada e transporte ao Hotel Holiday Inn Lesnaya ****, ou similar. Jantar
e alojamento no hotel.

7º DIA MOSCOVO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã dedicada a conhecer
Moscovo com guia local, numa panorâmica de autocarro. A cidade, criadora de história que mudou o mundo do século XX, palco
de inúmeros acontecimentos trágicos e grandiosos, e uma mistura de arquitetura padronizada dos tempos comunistas com avenidas largas como a Tverskaya, alternando com fachadas elegantes
de tempos idos, como o Teatro Bolshoi. O nosso destino é a Praça
Vermelha, construída no séc. XV por Ivan III, cenário privilegiado
das grandes paradas militares de todos os tempos, e dominada
pela silhueta da fascinante e colorida Basílica de S. Basílio. A praça
está rodeada de edifícios majestosos, tais como o Museu Histórico Estatal, a Catedral ortodoxa de Kazan, o icónico mausoléu de
Lenine (exterior), e os chiquérrimos GUM, outrora “Armazéns
Universais do Estado” e hoje um templo de consumo capitalista.
Almoço em restaurante local. De tarde, seguimos para visita a Galeria Tretyakov, que acolhe a maior e mais valiosa coleção de arte
russa do mundo. Regresso ao hotel, alojamento e jantar incluído.

8º DIA MOSCOVO

Pequeno-almoço buffet. Acompanhados de guia local, vivenciamos o quotidiano dos moscovitas, viajando no famoso Metro de
Moscovo e visitando algumas das principais estações. Transportando aproximadamente nove milhões de passageiros por dia, a
rede tem cerca de 265 quilómetros e 165 estações, a maior parte construídos na época de Estaline, tendo participado na obra
os mais famosos artistas e arquitetos do regime soviético. Após
almoço em restaurante local, visita do imponente conjunto arquitetónico intramuros do Kremlin, sede do poder espiritual, com
as suas maravilhosas Catedrais ortodoxas (Assunção, Arcanjo,
Anunciação e Doze Apóstolos). A cidadela do Kremlin que foi
testemunha dos mais marcantes e famosos acontecimentos da
história Russa, acolhe também a residência oficial da Presidência
da Rússia. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.

9º DIA MOSCOVO / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço piquenique. Em hora a indicar localmente,
transporte ao aeroporto para formalidades de embarque. Partida
em voo regular TAP Air Portugal, com destino a Lisboa ou Porto.
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

•

Dois percursos em COMBOIO TGV, Helsínquia/ S.
Petersburgo e S. Petersburgo/ Moscovo.
Visita do MUSEU HERMITAGE em S. Petersburgo, um dos
mais prestigiados museus do mundo.
Visita do famoso metro de MOSCOVO.

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

9

12

14

DIAS

VISITAS

REFEIÇÕES p.a.buffet

HELSINQUIA S. PETERSBURGO

1

8

3

HELSÍNQUIA

MOSCOVO

3

S. PETERSBURGO

MOSCOVO

Palácio de Pedro, o Grande

DATAS DE PARTIDA garantidaS
JUNHO

7 14 21

JULHO

5 12 19 26

AGOSTO

2

9 16 23 30

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, garantindo integralmente todos os serviços e visitas programados. Estas
datas incluem ainda a visita de Kolomenskoye. Consulte itinerário detalhado em www.nortravel.pt

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

JUN

€ 2.370

€ 2.790

€ 2.090

JUL + AGO

€ 2.420

€ 2.870

€ 2.170

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 170 (saída de Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25
moscovo

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea classe económica em voos regulares da TAP Air Portugal
de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até
23 kg;
Comboio, em 2ª classe, para os percursos Helsínquia / S. Petersburgo e S.
Petersburgo / Moscovo em linha regular;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 14 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas com guias locais em S. Petersburgo e Moscovo;
Visitas e entradas conforme programa: visita panorâmica a pé em Helsínquia, Palácio Imperial de Pedro, Igreja do Sangue Derramado, Fortaleza
de Pedro e Paulo, Igreja Santo Isaac, Museu Hermitage, espetáculo de
folclore Russo, galeria Tretyakov, metro de Moscovo e Kremlin com a sua
Catedral;
Serviço de bagageiros nos terminais ferroviários (1 peça de bagagem
por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 170 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 138

PASSAPORTE COM VISTO OBRIGATÓRIO

Visto e seguro obrigatório € 120
Nota: valor sujeito a reconfirmação e, aplicável ao visto requisitado
com 21 dias de antecedência. Outros prazos - consulte-nos.
HELSÍNQUIA

europa

Nortravel Operador de Confiança
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