
 

 

RÚSSIA COM ANEL DE OURO 
Maio de 2021  –  12 dias 

 
  

15/05 (Sab) - PORTO ALEGRE / RIO DE JANEIRO / PARIS 
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre ou de outras capitais no Brasil, e voo para o Rio de Janeiro. 
Conexão em voo da Air France com destino a Paris.  
 
16/05  (Dom) – PARIS / SÃO PETERSBURGO 
Chegada em Paris em voo para São Petersburgo. Chegada, recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e 
jantar.  
 
17/05 (Seg) – SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã no hotel. Passeio de dia inteiro pela cidade. Será possível conhecer a história da cidade a 
admirar a antiga arquitetura cuidadosamente preservada e que hoje é patrimônio da humanidade. 
Destacamos a avenida Nevsku, a catedral de Kazan, o palácio de inverno, a ilha de Vasilievsky, a catedral de 
San Isaac, a fortaleza de Pedro e Paulo, a praça do Senado e a praça do palácio. Almoço em restaurante local 
e jantar no hotel.  
 
18/05 (Ter) – 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. Almoço em restaurante. À tarde faremos um passeio de barco pelos rios e 
canais da cidade, de onde teremos vistas incríveis das pontes e prédios com um ponto de vista privilegiado. 
Jantar no hotel.  
 
19/05 (Qua) – SAO PETERSBURGO  
Café da manhã. Hoje visitaremos o maravilhoso Museu Hermitage, um dos mais importantes do mundo. Sua 
coleção ocupa cinco edifícios históricos, entre eles o Palácio de Inverno – a antiga residência da família real 
russa. Seu acervo conta com mais de 3 milhões de peças expostas, incluindo pinturas de Leonardo da Vinci, 
Raphael, Velázquez, el Greco, entre outros. Almoço em restaurante. Logo após, visitaremos a Catedral do 
Sangue Derramado com sua arquitetura única. Jantar no hotel.  
 
20/05 (Qui) – SAO PETERSBURGO  / MOSCOU 
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado para a estação de trem e embarque em trem de alta 
velocidade com destino a Moscou. Chegada e almoço. Logo após, traslado para o hotel e hospedagem. 
Tempo livre e jantar.  
 
21/05 (Sex)  MOSCOU  
Café da manhã.  Hoje iniciaremos as visitas da capital russa fazendo um tour panorâmico pela cidade. 
Moscou tem uma arquitetura impressionante, que mistura prédios antigos e modernos de alta tecnologia. 
Passaremos pela Praça Vermelha, o Kremlin, o Parque da Vitória e muito mais. Almoço em restaurante. À 
tarde visitaremos a maravilhosa Catedral de Cristo Salvador, a mais imponente e importante da cidade. Em 
seguida faremos o tour pelas principais estações de metrô da cidade. As estações por si só são como um 
museu, com obras de arque e arquitetura diferenciada em cada uma delas. Jantar no hotel.  
 



 

 

22/05 (Sab)  - MOSCOU  
Café da manhã.  Dia de aprofundarmos os conhecimentos em Moscou. Iniciaremos visitando a Praça 
Vermelha, rodeada pelas muralhas do Kremlin, o túmulo de Lenin, a Catedral de São Basílio, a Porta da 
Ressurreição e a loja de departamentos GUM. Será uma viagem fascinante pela história russa. Seguiremos 
para o Kremlin, construído em 1495 e a atual residência do presidente russo. Logo em seguida veremos os 
Jardins de Alexander, com o túmulo ao soldado desconhecido, onde poderemos ver a troca da guarda. 
Almoço.  A tarde será livre para visitas pessoais e compras. Jantar no hotel.  
 
23/05 (Dom)  - MOSCOU /  SERGIEV POSAD / PERESLÁVIA (PERESLAVL-ZALESSKI) / YAROSLAVL 
Café da manhã.  De ônibus seguiremos em direção a Sergiev Posad, para iniciar a nossa visita à região 
conhecida com Anel de Ouro. Coberta por diversas cúpulas douradas, Sergiev Posad é um dos verdadeiros 
tesouros desta região. Conheceremos a Santíssima Trindade de São Sérgio, um complexo monástico e o 
centro espiritual cristão ortodoxo russo. Este mosteiro foi construído em 1340. Dentro deste complexo estão 
a Catedral da Santa Trindade, a Catedral da Assunção, a Igreja de San Zosima e Savvatry Solovetsky. Almoço. 
À tarde seguiremos par Pereslávia para visitar o mosteiro Goritsky Dormiton, atração de maior destaque da 
cidade. Chegada em Yaroslavl. Hospedagem e jantar.  
 
24/05 (Seg)  - YAROSLAVL  / SUZDAL   
Café da manhã. Hoje visitaremos Yaroslavl. O Mosteiro de Tolga fica às margens do Rio Volga e construído no 
século XIV. Veremos o convento Ortodoxom a Igreja de São Nicolau e a Igreja de Sretenskaya toda em estiço 
barroco moscovita. Outro destaque é a Igreja do Profeta Elias, considerada a mais bela da cidade. O seu 
interior possui belas pinturas feitas por famosos artistas russos. A visita também inclui a ida ao campanário 
de onde se tem uma bela vista. Almoço. À tarde seguiremos para Suzdal, onde visitaremos o museu ao ar 
livre com construções de madeira que foram preservadas. Além disso veremos também o Kremlin e a 
Catedral da Virgem Hospedagem no hotel e jantar.  
 
25/05 (Ter)  - SUZDAL  / VLADIMIR  / MOSCOU 
Café da manhã. A viagem segue para a cidade de Vladimir. Visitaremos a região de Bogolyubovo, região que 
concentra os monumentos mais belos construídos com pedra branca. Veremos a Igreja da Intercessão, o 
convento e o Palácio do Príncipe. Almoço. À tarde visitaremos três atrações que são Patrimônio Mundial da 
Unesco. São eles, a Catedral da Dormição, a Catedral de São Dmitri e por fim a Porta Dourada. Em seguira, 
retornaremos a Moscou. Hospedagem no hotel e jantar. 
 
26/05 (Qua)  -  MOSCOU / AMSTERDAM / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE 
Café da manhã. Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto. Embarque em voo da KLM para Amsterdam 
onde conectaremos para São Paulo. Chegada no final da tarde e conexão para Porto Alegre e outras cidades 
de origem no Brasil.  
 
Observação: os deslocamentos de ônibus durante o tour serão realizados junto com turistas provenientes 
de outros países, porém nosso grupo terá um guia exclusivo em português e fones de ouvidos para 
escutar as explicações durante as visitas. 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO 

Preços por pessoa | Mínimo de 15 passageiros 

   

Valor total do pacote aéreo + terrestre por pessoa U$ 3.950,00 

Suplemento para apartamento individual: U$ 650,00  

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto) 

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

• Passagem aérea desde Porto Alegre em classe econômica em cia 
aérea a definir + Taxas de embarque nos aeroportos 

• Despacho de uma malda 23kg por pessoa 

• Hotéis de categoria turística superior (4*) 
• Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis 
• Regime de pensão completa (café, almoço e jantar) durante todo o 

roteiro 
• Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 

• Passeios conforme mencionados no programa com ingressos para 
as atrações 

• Acompanhante da Unitur desde o Brasil 
• Bilhete de trem rápido entre São Petersburgo/Moscou em 2ª 

classe 
• Guias em português e espanhol para as visitas locais  

• Gorjetas a guias e motoristas 
Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-
documentos, etc 

• Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares 

 

- Passaporte 
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas 
- Passeios opcionais 

 

Condições de pagamento e inscrições: 
A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 300,00 (Trezentos Dólares) que constitui parte 
do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 

A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver operando 
no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem. 
Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que pode 
ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, convertidos 
em Dólares no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote. Os 
interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal deverão entrar em contato com a Unitur o 
quanto antes. 
 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que independem 
da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais 
do Dólar, Euro, etc 

 

 

 


