Saída: 15 de Agosto de 2018
Duração: 12 noites
Cruzeiro: 08 noites
Rússia: São Petersburgo, Mandrogui, Kizhi,
Goritsy, Uglich, Moscou.
01º DIA (15/08) | RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
- SÃO PETERSBURGO
Saída do Brasil com destino a São Petersburgo.
Pernoite a bordo.
02º DIA (16/08) | SÃO PETERSBURGO
Chegada, recepção e traslado ao hotel do
aeroporto. Hospedagem.
03º DIA (17/08) | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Pela manhã, City tour para
admirar os mais famosos monumentos históricos e
arquitetônicos. Visita a Fortaleza de São Pedro e
São Paulo. Tarde livre.
04º DIA (18/08) | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Traslado do hotel ao porto
e embarque no navio MS ROSTROPOVICH. Check-in
e acomodação nas cabines. Jantar e pernoite em
São Petersburgo.
05º DIA (19/08) | SÃO PETERSBURGO
Café da manhã a bordo. Saída para City tour
panorâmico pela Praça do Palácio e o magnifico
Palácio de Inverno, a Catedral de San Isaac, a
Catedral de São Salvador, a Avenida Nevsky
Prospekyt; a rua principal da cidade. O famoso

Museu do Hermitage, Palácio de inverno de
Catarina a Grande, onde se encontra uma magnífica
coleção de arte. Um dos maiores museus do mundo
e fundada em 1764. Sua coleção inclui mais de 2,7
milhões de artigos. Retorno ao barco.
06º DIA (20/08) | MANDROGUI
Café da manhã a bordo. O passeio de hoje inclui um
almoço de churrasco tradicional russo, levado na
histórica vila de Mandrogui, localizado a norte de
São Petersburgo, nas margens do rio Svir. A vila é
uma representação da vida russa tradicional com
edifícios de madeira, um museu de vodka e um
centro de artesanato. Os visitantes também podem
ver as receitas locais que estão fazendo e visitar as
fazendas das quais são atendidas pelos moradores
locais. Relaxe e aproveite a noite a bordo com o
show de gala do navio.
07º DIA (21/08) | KIZHI
Café da manhã a bordo. A primeira parte do dia
teremos a oportunidade de admirar a beleza do
Lago Onega, um dos maiores da Europa. No
extremo norte do lago está localizada a pequena
ilha de Kizhi Patrimônio Mundial pela UNESCO por
conta do belo conjunto arquitetônico em madeira
construído na ilha. Após a vitória na Guerra do
Norte, o Czar Pedro I mandou construir em Kizhi a
Igreja da Transfiguração que até hoje representa a
maior atração da ilha. Pensão completa a bordo.
08º DIA (22/08) | GORITSY
Café da manhã a bordo. Chegada e desembarque
para uma excursão em terra à Goritsy, um pequeno
povoado da aldeia à beira do Lago Branco. Os
principais pontos de interesse de Goritsy são o

Mosteiro de Kirillo-Belozersky e o Goritsy Monjas. O
Mosteiro de São Cyril, foi fundado em 1397 e é uma
coleção impressionante de priores, igrejas e
referências históricas. As freiras de Goritsy são
muito menores do que o mosteiro e foram
fundadas em 1544. Depois da noite, jantar em estilo
russo e entretenimento a bordo do navio.

10º DIA (24/08) | UGLICH – MOSCOU
Café da manhã a bordo. O barco chega a Moscou.
Depois do almoço a bordo, vamos descobrir a
capital da Rússia. Visita da cidade para vermos
alguns dos monumentos mais emblemáticos, como
a Praça Vermelha com a Catedral de São Basílio e as
famosas paredes de tijolos vermelhos do Kremlin.
Continuaremos a exploração do Kremlin, antiga
residência dos Czares russos, descobriremos o
enorme Canion e Bell do Tsar e visita uma das
catedrais mais belas da Rússia. Retorno ao barco.
Jantar de despedida. Hospedagem a bordo.

11º DIA (25/08) | MOSCOU
Café da manhã a bordo e desembarque. Traslado do
porto ao hotel. Hospedagem.

09º DIA (23/08) | UGLICH
Café da manhã a bordo. O dia incluirá uma visita à
cidade de Uglich no rio Volga, documentada pela
primeira vez em 1148. A importância histórica da
cidade é devido à morte suspeita de Dmitry Ivanov,
filho de Ivan o Terrível. Dmitry foi exilado para
Uglich após a morte de seu pai em 1584, mas foi
encontrado morto em circunstâncias duvidosas sete
anos depois. A Igreja de São Dmitry Sangrento,
construída em sua memória, aparece no horizonte
enquanto o navio navega em direção à cidade e é
um dos ótimos lugares a serem vistos em Uglich. À
noite, desfrute de um jantar e entretenimento
ucraniano a bordo.

12º DIA (26/08) | MOSCOU
Café da manhã. Pela manhã, City tour pela capital
russa, o mosteiro de Novodévitchy, pela Colina dos
Pardais e pelo Parque da Vitória e o Metrô.
13º DIA (27/08) | MOSCOU
Café da manhã, e em horário apropriado, traslado
ao aeroporto para embarque de retorno ao Brasil.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagem aérea ida e volta em classe
econômica com saída do Rio de Janeiro ou São
Paulo (consulte condições de upgrade para
classe executiva e primeira);
 Cruzeiro de 08 noites pelo Rio Volga com
pensão completa;















feriados e datas especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo
deverão ser pagas localmente pelos passageiros
nos hotéis.
• O itinerário do cruzeiro poderá sofrer alteração
sem diminuição no número de noites em cada
cidade da proposta.
• O Imposto de renda retido na fonte é calculado
em cima do valor total da venda e deverá ser
pago na entrada junto com as taxas.

Todas as excursões mencionadas durante o
cruzeiro;
Hospedagem com café da manhã, sendo 02
noites em São Petersburgo e 02 em Moscou;
Visita panorâmica de São Petersburgo;
Visita Fortaleza de Pedro e Paulo;
Visita ao Museu Hermitage;
Visita ao Palácio de Catarina;
Visita panorâmica de Moscou com Metrô;
Todos os traslados;
Acompanhamento de Guias Profissionais
Brasileiros durante a viagem; (mínimo de 15
passageiros);
Seguro de viagem com cobertura de € 30.000
(consulte condições para cobertura superior);
Seguro de cancelamento de até US$ 3.000;
Carregadores de malas nos hotéis para um
máximo de uma mala por pessoa;
Kit de viagem Transmundi.

VALORES DO PACOTE:
Acomodação dupla / Cabine cat: B
Acomodação individual /Cabine
cat: B
Taxas
Taxas de embarque e segurança
Taxa portuária

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 11 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 10 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 1 mês antes do
embarque).
Entrada de € 1.440 + taxas de € 210,
e saldo em 10 parcelas de € 335
(com base em acomodação dupla).

€ 4.795
€ 6.995

NECESSÁRIO:
Passaporte com validade mínima de 06 meses a
partir da data do embarque.
 Certificado internacional de vacina contra a febre
amarela;
 Contrato Transmundi preenchido e assinado.


€ 150
€ 60

Imposto de renda retido na fonte
3,90%
Suplementos*
Cabine cat: A (dupla)
€ 143
*** Para cabines individuais Deck Intermediário
e Deck Superior adicionar 100% no valor do
suplemento***
Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, com saídas do Rio de
Janeiro ou São Paulo, e deverão ser convertidos
em Reais ao câmbio do dia do fechamento do
pacote.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento
sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se
aplicam para o período de feiras, eventos,

OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
São Petersburgo - Hotel Sokos Vasilievsky
Moscou - Hotel Courtyard by Marriot City Center
Cruzeiro - MS Rostropovich

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

