
RNAVT Nº 2445                                                                                                                  COD IATA: 64 – 2 1227 1 

Edifício Parque das Antas - Rua Nova S. Crispim, 486 – B  * loja 18 * 4000-363 Porto * Portugal 
Tel.: 225 188 558/ 59 * Fax: 225 106 034 * web: www.ml-viagens.pt * E-mail: geral@ml-viagens.pt  

 

RÚSSIARÚSSIARÚSSIARÚSSIA    
MOSCOVO E S. PETERSBURGOMOSCOVO E S. PETERSBURGOMOSCOVO E S. PETERSBURGOMOSCOVO E S. PETERSBURGO    

Oportunidade de sentir o crepitar das duas mais ricas e importantes cidades da grande 
Nação Russa, numa viagem que nos transporta ao fausto da época dos czares, cujo espólio 
foi ciosamente guardado ao longo das diferentes épocas políticas que o País atravessou. 

 

De 18 a 24 de Agosto de 2016 
18/08/2016 (Quinta-feira) 1º Dia – FREAMUNDE/ RAIMONDA/ PORTO / 
MOSCOVO 
Em hora a determinar, transporte para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. 
Assistência nas formalidades de embarque e partida em avião de carreira regular 
com destino a Moscovo (voo com escala). Chegada, assistência e transporte para 
o hotel. Alojamento. 
 

19/08/2016 (Sexta-feira) 2º Dia – MOSCOVO 
Pequeno-almoço buffet no hotel e saída para visita panorâmica da capital da 
Rússia, com destaque para uma das maiores praças do mundo. A Praça 
Vermelha, situada ao pé das muralhas do antigo Kremlin conhecido como o 
Mausoléu de Vladimir Lenin e a catedral de São Basílio do séc. XVI (mandada 
construir por Ivan “O Terrível”). Desfrutaremos da visita mais conhecida de todo 
o mundo: O Kremlin desde o passeio fluvial de Santa Sofia. Sete edifícios torres 
construídos após a 2º guerra Mundial, são símbolos de Moscovo moderno, cujo 
excelente panorama da famosa catedral de São Salvador pode desfrutar desde o 
Miradouro, a Universidade de Moscovo. Almoço em restaurante local. De tarde, 
entrada no Kremlin, símbolo do poder temporal e religioso da história da Rússia, 
que inclui a entrada nas suas catedrais e o famoso Museu da Armeria: A 
fronteira localizada numa colina de 40 metros, foi construída em madeira no 
século XII, reconstruída em pedra mais tarde. Está rodeada por uma muralha de 2 km com 20 preciosas torres. É aqui 
que se encontra o governo russo. A praça mais antiga de Moscovo é conhecida como a Praça das catedrais e onde se 
encontra o Kremlin. A Catedral da Anunciação aqui conhecerá melhor a história do país e admiraremos as obras de 

iconografistas russos. No recinto do Kremlin encontra-se o Museu da Armeria 
com a sua fascinante colecção de jóias. Desde o início do século XIX a Armeria 
guardou tesouros dos Czares. Aqui encontramos amostras únicas: objectos de 
arte, magníficos objectos de ouro, prata, pedras preciosas, telas e fabulosa 
colecção de armas dos séculos XII-XIX. No final, regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento. 
 

20/08/2016 (Sábado) 3º Dia – MOSCOVO/ SERGIEV POSAD (ZAGORSK) / 
MOSCOVO  
Pequeno-almoço buffet no hotel e viagem por Sergiev Posad, antigamente 
conhecida por Zagorsk (a cerca de 50 km de Moscovo). Aqui visitaremos o 
Mosteiro da Trindade e São Sérgio fundado em 1337 conhecido como o 
“Vaticano russo”, o mosteiro sede patriarca de toda a Rússia, centro da Igreja 
Ortodoxa. Na praça central do mosteiro, encontra-se a fonte de água benta que 
todos os peregrinos que visitam para ver as relíquias de São Sérgio de 
Rodonezh, o santo que fundou o mosteiro. Almoço em restaurante local. De tarde, 
regresso a Moscovo. Jantar e alojamento no hotel. 
 

21/08/2016 (Domingo) 4º Dia – MOSCOVO / S. PETERSBURGO 
Pequeno-almoço no hotel e saída para visitar o Mosteiro Novodevichy, datado 

do séc. XVI e considerado um dos lugares mais sagrados e belos da cidade. O segundo conjunto arquitectónico mais 
importante depois do Kremlin. Seu nome Novodechy (das donzelas) de um antigo mercado em que os tártaros compravam 
raparigas para posteriormente venderem aos muçulmanos. Rodeado por muralhas de 11 metros de altura no seu interior 
erguem-se várias igrejas entre as quais se destacam a de Nossa Senhora de Smolensky com o retábulo mais belo de 
Moscovo, a Igreja da Transfiguração. Visita da catedral. Almoço em restaurante local. De tarde, visita do Museu 
Panorâmico da batalha “Borodino” (guerra de 1812 contra Napoleão), visita de algumas estações mais bonitas do famoso 
Metro de Moscovo, maravilhosamente decorado como um Palácio subterrâneo e passeio a pé pela típica Arbat, onde poderá 
comprar recordações. Pelas 16h45, viagem em comboio rápido com destino a S. Petersburgo. Chegada a S. Petersburgo 
cerca das 21h00. Assistência e transporte para o hotel. Jantar e alojamento. 
 

22/08/2016 (Segunda-feira) 5º Dia – S. PETERSBURGO/ PUSHKIN/ PETRODVORETS/ S. PETERSBURGO 
Pequeno-almoço no hotel e visita ao Palácio de Catarina em Pushkin, antiga residência Imperial do século XVIII, com 
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 entrada na sala de Âmbar. Este Palácio converteu-se no século XVII na residência oficial dos Czares. Em 1717, Catarina I 
ordenou a construção do palácio (um dos melhores exemplares do barroco russo). Durante mais de dois séculos Tzarskoye 
Seló foi considerada a residência de verão da família imperial. O Palácio impressiona pelo seu tamanho e majestosa 
decoração. A ala norte foi coroada por uma capela de 5 cúpulas douradas e a ala sul, onde se situavam a habitação formal, foi 
coroada por uma cúpula dourada com uma estrela no cimo. Cerca de 100 kg de ouro foram utilizados para dourar os 
exteriores e interiores do Palácio. As magníficas galeria e salas oficiais, pela riqueza da talha de madeira dourada, recebeu o 
nome de “Galeria do Ouro”. Por trás da fachada esconde-se a famosa sala Âmbar, assaltada pelos nazis durante a II Guerra 
Mundial e que recentemente foi restaurada. A sala de baile, uma das obras-
primas de Rastrelli e a Sala Celeste Chinesa são mais duas das maravilhas 
encomendadas pela célebre imperatriz. Almoço em Restaurante local. De tarde, 
saída para Petrodvorets (Petergoff) para visitar o Palácio de Petrodvorets, 
antigo Palácio dos Czares. Trata-se um conjunto de Palácios do século XVIII, 
com os seus magníficos jardins inspirados em Versailles. Outra grande 
atracção nos arredores é a grande cascata, onde todas as fontes do parque 
funcionam com música clássica. Em hora a determinar, regresso a S. 
Petersburgo. Jantar e alojamento no hotel. 
 

23/08/2016 (Terça-feira) 6º Dia  – S. PETERSBURGO 
Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica desta magnífica cidade, a segunda 
cidade da Rússia e certamente uma das mais belas do mundo. Foi criada por 
Pedro “O Grande”, no século XVIII, para rivalizar com Veneza. Os palácios, as 
praças e as estátuas estão cuidadosamente restaurados. Construída sobre as 
Ilhas do Delta do rio Neva “A Veneza do Norte” é um sonho para os amantes 
da arte. Destaque para a Avenida Nevsky, a principal artéria da cidade; a Praça 
do Palácio de Inverno; a Igreja de S. Nicolau; a majestosa figura equestre de 
Pedro “O Grande”; a Igreja de S. Salvador do Sangue Derramado, etc. Visita 
da Fortaleza de São Pedro e São Paulo, primeira construção da cidade do 
tempo do Pedro “O Grande”. A fortaleza protegia a cidade do aldo do mar e onde 
se encontram sepultados inúmeros czares. Nos seus sótãos eram presos os 
dissidentes do Império Czarista. Na Fortaleza visita da Catedral de São Pedro e São Paulo, em que podemos encontrar o 
Panteão com os túmulos de muitos czares russos. Almoço em restaurante local. De tarde, visita do famoso Museu 
Hermitage, considerado um dos museus mais importantes do Mundo, tanto pela quantidade como pelo valor das suas obras 
de arte. Conta com 5 edifícios incluindo o palácio de Inverno. Os interiores de lata qualidade artística guardam obras do génio 
humano de todos os tempos e de todo o mundo. Contam com mais de 3 milhões de amostras que datam da pré-história aos 
tempos modernos. Verdadeiras jóias são os quadros de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rembrandt, Van Gogh, Picasso, etc. 
Após a visita, passeio de barco pelos canais da cidade. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no hotel. 
 

24/08/2016 (Quarta-feira) 7º Dia – S. PETERSBURGO / PORTO/ RAIMONDA/ FREAMUNDE 
Pequeno-almoço no hotel. Visita das Catedrais de Kazán e de St. Isaac (A grande catedral com uma cúpula dourada, 
impressionante vista de longe). A sua construção com capacidade para acomodar aproximadamente 10 mil pessoas, durou 40 
anos. Tem 101,5 metros de altura e está decorada com 400 baixo-relevos e esculturas de bronze, mais de 100 colunas de 
granito maciço. O seu interior é um verdadeiro tesouro de belas artes na sua decoração, foram usados mosaicos, pinturas, 
estátuas de bronze douradas. Actualmente a Catedral serve para o culto das festas ortodoxas mais importantes. No final, 
breve passeio pela Avenida Nevsky Prospect para últimas compras. Almoço em restaurante local. Em hora a determinar 
transporte para o aeroporto. Formalidade de embarque e partida em avião de carreira regular com destino ao Porto (voo 
com escala). Chegada e transporte em autopullman para Raimonda e Freamunde. 

FIM DA VIAGEM 
 

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO: 
Mínimo 42 Participantes……………………………….€ 1 650,00 
Mínimo 31 Participantes……………………………….€ 1 690,00 

Suplemento para quarto Individual……………….. €    190,00 
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 18 DE MAIO DE 2016 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
- Passagem aérea em voos regulares, em classe turística, 
com direito a 23 kg de bagagem por pessoa (1 mala); - 
Assistência de um guia a falar Português ou Espanhol 
durante todo o circuito (excepto no comboio); - Comboio 
rápido de Moscovo para S. Petersburgo; - Taxas de Turismo, 
serviço e IVA; - Hotéis de categoria turística superior – 4* 
em quarto duplo com banho ou duche privativo; - Regime 
de Pensão Completa (menu fixo – inclui água, café ou chá) 
de acordo com o presente programa; - Circuito em 
autocarro privativo de turismo com ar condicionado; - 
Visitas conforme mencionado no programa, orientadas por 
guia local a falar Português ou Espanhol (mediante 
disponibilidade); - Taxas aeroportuárias;  - Visto de entrada 

na Rússia; - Seguro de viagem especial; - Saco de viagem 
“ML”. 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUIDOS: 
- Bebidas às refeições, refeições especiais ou não 
mencionadas, Gratificações guia e motorista, bagageiros, 
entradas em Museus e Monumentos quando não esteja 
explicito a visita do interior, extras de carácter pessoal e 
tudo o que não esteja devidamente especificado no 
presente programa. 

IMPORTANTE: OBRIGATÓRIO VISTO E IMPORTANTE: OBRIGATÓRIO VISTO E IMPORTANTE: OBRIGATÓRIO VISTO E IMPORTANTE: OBRIGATÓRIO VISTO E 

PASSAPORTE COM VALIDADE MINIMA DE PASSAPORTE COM VALIDADE MINIMA DE PASSAPORTE COM VALIDADE MINIMA DE PASSAPORTE COM VALIDADE MINIMA DE 6 6 6 6 

MESESMESESMESESMESES    APÓS O FIM DA VIAGEMAPÓS O FIM DA VIAGEMAPÓS O FIM DA VIAGEMAPÓS O FIM DA VIAGEM        E UMA PÁGINA E UMA PÁGINA E UMA PÁGINA E UMA PÁGINA 

EM BRANCO.EM BRANCO.EM BRANCO.EM BRANCO.  
 

 


