BÁLTICOS E RÚSSIA 2019
SAÍDA
SÃO PAULO

15 DIAS
12 NOITES

10/09/2019
24/09/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Surpreenda-se com o pacote de viagem Bálticos e Rússia 2019. Nessa viagem você irá
conhecer: Vilnius, Trakai, Rundale, Riga, Sigulda, Parnu, Tallinn, São Petersburgo e Moscou.

ITINERÁRIO
1º DIA - 10/09/2019 - SÃO PAULO / VILNIUS
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo. Embarque em voo com destino a
Vilnius.
2º DIA - 11/09/2019 - VILNIUS
Chegada a Vilnius. Traslado ao Hotel. Hospedagem. Restante do dia livre. Fundada em 1323,
às margens dos rios Neris e Vilna, pelo Gran Duque Gediminas, a cidade foi durante séculos
um entreposto comercial. Em 2009, Vilnius foi declarada, Capital Europeia da Cultura.
3º DIA - 12/09/2019 - VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica à capital Vilnius com guia local, passando
pela Torre de Gediminas, a Catedral da Praça e a Igreja de São Kazimiro. Seu centro
histórico foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO e nele encontram-se prédios em
estilo gótico e renascentista, entre outros. Após, continuação para a pequena cidade de
Trakai para visita panorâmica, cidade esta que já foi capital da Lituânia na Idade Média e é
famosa por seu castelo com fosso do século XIV, cercado por pequenos lagos. Visita ao
Castelo de Trakai (ingresso incluso). Retorno a Vilnius.
4º DIA - 13/09/2019 - VILNIUS / COLINA DAS CRUZES / RUNDALE / RIGA
Café da manhã. Pela manhã, saída para visita a Colina das Cruzes, centro de peregrinação
católica da Lituânia, onde os peregrinos chegam para depositar suas cruzes e rosários desde
o século XIV. Após, continuação com destino a Rundale para visita ao seu palácio (ingresso
incluso) construído em 1740 por Francesco Bartolomeo Rastrelli, principal arquiteto de São
Petersburgo, em estilo arquitetônico barroco. É considerado o mais espetacular monumento
arquitetônico barroco da Letônia. À tarde, continuação da viagem com destino a Riga,
capital da Letônia. Chegada e hospedagem. Riga é a maior e mais cosmopolita das três
capitais bálticas, está situada às margens do rio Duína a 10 km do mar Báltico.

5º DIA - 14/09/2019 - RIGA
Café da manhã. Pela manhã, passeio panorâmico pela cidade, avistando os belos edifícios
dos comerciantes hanseáticos, o Castelo de Riga, a Igreja de São Pedro, a Igreja de São João,
a Torre de Pólvora, a Catedral Doma e o Mercado Central de Riga, o maior dos Países
Bálticos e um dos maiores da Europa. Inaugurado em 1930, foi o maior projeto arquitetônico
da Letônia. Trata-se de uma imponente construção com cinco grandes naves de estilo Art
Noveau e está localizado no centro de Riga. Cidade com mais de oito séculos de história,
Riga foi fundada pelo arcebispo de Bremen, Albert Von Buxhoeveden, que chegou em 1201
para converter as tribos bálticas ao cristianismo. É conhecida como “a Paris do Norte”, seu
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e na arquitetura
prevalece a Art Nouveau.

6º DIA - 15/09/2019 - RIGA / SIGULDA / PARNU
Café da manhã. Saída com destino a cidade de Sigulda, localizada no Parque Nacional de
Gauja, para visita panorâmica incluindo as ruínas do Castelo de Sigulda. Continuação e visita
ao Castelo Medieval de Turaida (ingresso incluso) construído em 1214, está localizado em
uma bela paisagem, em uma região de impressionante beleza natural. Continuação da
viagem com destino a Parnu. Chegada e hospedagem. Restante do dia livre.
7º DIA - 16/09/2019 - PARNU / TALLINN
Café da manhã. Breve visita panorâmica a esta cidade litorânea, muito procurada para
veraneio na Estônia, incluindo a rua de pedestres, a Igreja de Santa Catarina e a praia de
Parnu, principal cartão postal da cidade. Após, saída com destino a Tallinn, capital da
Estônia. Chegada e hospedagem. Tempo livre. Localizada às margens do Mar Báltico, Tallinn
é considerada a cidade medieval mais bem preservada da Europa. O distrito de Kadriorg
preserva ainda características de quando a Estônia era governada pelos czares russos.
8º DIA - 17/09/2019 - TALLINN
Café da manhã. Pela manhã, passeio panorâmico pela cidade incluindo o centro antigo
medieval, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, a Catedral de Tallinn (ingresso
incluso), o Castelo de Toompea, o Viru Gate, o Raekoja Platsi e o distrito de Kadriorg.
Restante do dia livre.
9º DIA - 18/09/2019 - TALLINN / SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Saída com destino a São Petersburgo. Chegada e hospedagem. Restante do
dia livre. São Petersburgo é a capital cultural da Rússia, fundada pelo czar Pedro, o Grande
em 1703. Foi a capital do país até 1918. A cidade mudou de nome várias vezes, chamandose Petrogrado entre 1914 e 1924, e Leningrado desde essa data até 1991, quando retomou
o seu nome original. É conhecida como a “Veneza do Norte” devido aos tantos canais, ilhas
e pontes que foram construídas para drenar seu terreno e canalizar o caudaloso rio Neva.
10º DIA - 19/09/2019 - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Saída para visita guiada a cidade, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo
(ingresso incluso), Catedral de São Isaac (entrada inclusa), Catedral do Sangue Derramado,
entre outros.
11º DIA - 20/09/2019 - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Saída para visitas ao famoso Museu Hermitage (ingresso incluso), um dos
maiores do mundo, e ao Palácio de Peterhof (ingresso incluso), lindo palácio dos czares
russos. Restante do dia livre.
12º DIA - 21/09/2019 - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado até a estação de trens de São Petersburgo
para embarque no trem de alta velocidade Sapsan com destino a Moscou (classe turística).
O trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino “, pode alcançar até 250 quilômetros por
hora e é um dos mais modernos do mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao
hotel. Hospedagem. Moscou é a atual capital da Rússia, cidade fundada em 1147, é o maior
centro político e cultural do país. É a metrópole mais ao norte do planeta, ﬁgurando entre as
maiores do mundo.

13º DIA - 22/09/2019 - MOSCOU
Café da manhã. Saída para passeio panorâmico guiado na parte da manhã, incluindo a Praça
Vermelha, o famoso Teatro Bolshoi, a Catedral de São Basílio, construída em 1560, e o
metrô, um dos mais belos e luxuosos do mundo, considerado uma verdadeira obra de arte.
Visita ao interior do famoso Kremlin (ingresso incluso), com a Catedral da Assunção, onde os
czares eram coroados, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar, entre outros.

14º DIA - 23/09/2019 - MOSCOU / SÃO PAULO
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a São Paulo.
15º DIA - 24/09/2019 - SÃO PAULO
Chegada a São Paulo.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde São Paulo
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã
Transporte em ônibus privativo de turismo
Traslados aeroporto/hotel em Vilnius
Traslado hotel / aeroporto em Moscou
Guia acompanhante desde a saída do Brasil
Guias locais falando português ou espanhol para os passeios em Vilnius, Sigulda, Tallinn,
São Petersburgo e Moscou
Passeios e visitas de acordo com o programa
Bilhete de trem Sapsan em classe turística de São Petersburgo a Moscou
Ingresso ao Palácio de Rundale
Ingresso ao Castelo de Trakai
Ingresso ao Castelo de Turaida
Ingresso à Catedral de Tallinn
Ingresso à Fortaleza de São Pedro e São Paulo e a Catedral de São Isaac em São
Petersburgo
Ingresso ao Museu Hermitage e ao Palacio Peterhof em São Petersburgo
Ingresso ao Kremlin em Moscou
Cartão assistência viagem, plano Europa, válido pelo período, para menores de 70 anos.
Kit viagem.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Amberton Hotel Vilnius

Vilnius

Mercure Riga Centre

Riga

Strand Spa & Conference Hotel

Parnu

Radisson Blu Olumpia

Tallin

Ambassador St. Petersburg

São Petersburgo

Hotel Katerina City

Moscou

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 18.02.2019

ENTRADA DE R$4.058,00

ENTRADA DE R$4.805,00

+9X DE R$1.518,00

+9X DE R$1.849,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$17.718,00

TOTAL: R$21.450,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas;
gorjetas; passeios descritos como opcionais; excesso de bagagem (transporte de uma mala
com no máximo 23 kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
Preço por pessoa em apartamento individual standard: EUR 4.850,00 + EUR 150,00 taxas de
embarque;
Saída garantida com mínimo 20 passageiros;
Consulte adicional para saídas de outras localidades;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
A franquia de bagagem para os ônibus na Europa é de 01 mala de até 23 kg por pessoa;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque (mediante aprovação
cadastral) ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa, Mastercard, Amex ou Diners Club).
Em caso de variação cambial, preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

