
 

 

FINLÂNDIA, RÚSSIA E ESTÔNIA 

 

 

09/06 (Dom) -  PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / AMSTERDÃ 

Apresentação no aeroporto de Porto Alegre no início da tarde, e voo para São Paulo, onde 
embarcaremos em voo para Amsterdã.   

10/06 (Seg) – AMSTERDÃ / HELSINQUE 

Chegada em Amsterdã no final da manhã, e conexão para Helsinque. Recepção e traslado para o 
hotel. Jantar e pernoite. 

11/06 (Ter)  HELSINQUE  

Café da manhã. Visita guiada na capital da Finlândia, também conhecida como "a cidade branca do 
Norte". A visita inclui os principais locais de interesse turístico, como a igreja de Temppeliaukio, a 
Praça do Senado e a catedral Ortodoxa de Uspenski. Nesta mesma praça também estão o Palácio 
do Conselho do Estado e a Universidade de Helsinque. Também veremos o parque com o 
monumento Sibelius e a Praça do Mercado, localizada na zona costeira, em frente ao mar, lugar 
perfeito para saborear um salmão ou fazer compras.  Jantar no hotel. 

12/06 (Qua)  HELSINQUE / TALLIN / HELSINQUE 

Logo cedo, traslado para o porto onde às 7h30 embarcaremos em ferry boat direto para Tallin, 



 

 

capital da |Estônia. Café da manhã será oferecido pelo hotel em uma caixinha e poderá ser 
consumido na viagem. Chegada em Tallin as 9h30. Encontro com a guia local e realização de uma 
visita pela cidade. É conhecida como a cidade medieval mais antiga do norte da Europa. O centro 
antigo foi declarado Patrimônio Cultural pela Unesco em 1994. Conheceremos as famosas torres de 
Pikk Hermann e de ”Margarete, a Gorda”, assim como a Praça do Ajuntamento e as igrejas de São 
Olavo e São Nicolau. A colina Toompea é onde está a maior concentração de monumentos 
históricos, como as catedrais Alexander Nevski, ortodoxa, e a luterana de Toomkirk. O parlamento 
da Estônia fica no castelo de Toompea, e também a torre-museo de Kiek-in-de-kök. Almoço incluído 
em restaurante local. Algumas horas livres em Tallin antes de tomar o ferry de volta parindo as 
16h30 chegand as 18h30 em Helsinque. Jantar  no hotel.  

13/06 (Qui)  HELSINQUE / SÃO PETERSBURGO  

Café da manhã no hotel. Manhã livre. No início da tarde, traslado para a estação de trem e 
embarque com destino a São Petersburgo no trem de alta velocidade Allegro. Chegada no final do 
dia. Recepção e traslado para o hotel.  Jantar no hotel. 

14/06 (Sex)  SÃO PETERSBURGO 

Café da manhã no hotel. Nossa visita de hoje iniciará pela catedral de São Isaac, seguindo para a 
Igreja de São Salvador. Entraremos para apreciar o interior desta esplêndida obra com 
revestimentos multicolores nas fachadas, com ladrilhos, cerâmica, mármore e granito. Suas cúpulas 
se destacam na paisagem da cidade. Almoço em um restaurante local. Posteriormente realizaremos 
um lindo passeio de barco de onde admiraremos as belas construções desta cidade, edificada às 
margens de numerosos rios e canais.  No final da tarde seguiremos para o Palácio Nicolaevsky, onde 
assistiremos a um espetáculo folclórico. Retorno ao hotel e jantar.  

15/06 (Sab)  SÃO PETERSBURGO 

Café da manhã no hotel. Pela manhã realizaremos a excursão a Peterhof, residência de verão de 
Pedro I, o Grande. Chamado também de “Versalhes russa”, este conjunto arquitetônico oferece um 
belíssimo panorama de seus jardins. Também é famoso por suas fontes, como a de Netuno. No 
total são 176 fontes das mais variadas formas e estilos. Tarde livre. Jantar no hotel.  

16/06 (Dom) – SAO PETERSBURGO  

Café da manhã. Hoje visitaremos o maravilhoso Museu Hermitage, um dos mais importantes do 
mundo. Tarde livre. Jantar no hotel.  

17/06 (Seg) -  ST. PETERSBURGO /   MOSCOU 

Café da manhã no hotel. Traslado para a estação para embarque em trem de alta velocidade 
Sapsan (classe turística) com destino a Moscou. São 3h30 de viagem. Chegada, assistência e 
traslado para o hotel. Jantar.  

18/06 (Ter)  MOSCOU 

Café da manhã no hotel. Iniciaremos nossa visita à capital russa pelo Kremlim, núcleo da cidade 
onde se encontra a imponente praça das catedrais, o grande palácio do Kremlin, antigas 



 

 

residências, o atual senado com a cúpula verde e o antigo Soviet Supremo. Visitaremos duas das 
três catedrais: Dormição, Anunciação e São Miguel Arcanjo. Encerraremos nossa manhã com a 
visita ao museu da Armeria (ingressos incluídos). Almoço em um restaurante local. À tarde 
chegaremos à Praça Vermelha. Os edifícios que se destacam aqui são a Catedral de S. Basílio, a loja 
de departamentos GUM e o Kremlin. Restante da tarde livre para apreciar este lindo local.  Jantar 
no hotel. 

19/06 (Qua)  MOSCOU  

Café da manhã. Realizaremos um passeio de ônibus percorrendo os principais pontos de Moscou. 
Passaremos pelo Museu da História, a Catedral de Kazan, o Teatro Bolshoi, a Praça Pushkin, a Igreja 
de S. Salvador, entre outros. Na região da Universidade teremos uma vista espetacular da cidade, 
inclusive do famoso Estádio Olímpico que sediou as Olimpíadas de 1980. Almoço. À tarde faremos 
um passeio ando o famoso metrô de Moscou. Calcula-se que foram utilizados mais de 70.000 m² de 
mármore, ouro e cristais nas estações de metrô da cidade. Uma obra grandiosa de Stalin. Durante 
estas visitas poderemos apreciar as estações que mais se destacam por sua arquitetura, decoração 
e beleza. Retorno ao hotel.  Possibilidade de assistir opcionalmente a um espetáculo cultural como 
ópera ou ballet, dependendo da programação dos teatros no período.  

20/06 (Qui) -  MOSCOU  

Café da manhã no hotel, e ida ao Parque da Vitória, com mais de 130 hectares de jardins e 
monumentos, inclusive o famoso Monumento da Vitória.  Visita ao Museu da Segunda Guerra 
Mundial. Almoço. À tarde visitaremos o famoso Mercado de Izmailovo, onde está a feira de 
artesanato mais famoso de Moscou e reproduz as muralhas do Kremlin. É perfeito para comprar as 
últimas lembrancinhas desta linda viagem. Jantar no hotel.  

21/06 (Sex) MOSCOU / PARIS / SAO PAULO / PORTO ALEGRE 

Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto e embarque em voo com destino ao Brasil. 
Conexões em Paris e São Paulo. Chegada em Porto Alegre no início da noite.   


