06º DIA (01/06) - 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.

Saída: 27 de Maio de 2018
Duração: 21 noites
Rússia: Moscou e São Petersburgo.
Finlândia: Helsinki. Estônia: Tallin.
Letônia: Riga. Lituânia: Vilnius.
Polônia: Varsóvia e Cracóvia.
República Checa: Praga.
01º DIA (27/05) - RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto para embarque com
destino a Moscou.
02º DIA (28/07) - MOSCOU
Chegada, recepção e traslado
Hospedagem.

ao

hotel.

07º DIA (02/06) - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita ao
Palácio de Inverno, antiga residência dos Czares da
Rússia, onde atualmente fica o famoso museu
HERMITAGE, um dos maiores museus do mundo,
cuja coleção tem mais de três milhões de obras de
arte. Tarde livre.
08º DIA (03/06) - SÃO PETERSBURGO - HELSINKI
Café da manhã no hotel. Pela manhã traslado para
estação ferroviária para embarque em trem com
destino a Helsinque (Trem segunda classe). Chegada
a traslado ao hotel e hospedagem.

03º DIA (29/05) - MOSCOU
Café da manhã no hotel. Pela manhã visita ao
Kremlin e a três de suas catedrais. Núcleo histórico
da capital e epicentro do poder até 1712, e
novamente a partir de 1918, o Kremlin por si só já
justifica uma viagem à Rússia. Tarde livre.
04º DIA (30/05) - MOSCOU
Café da manhã no hotel. Pela manhã, City Tour pela
capital russa passando pela Praça Vermelha, pelo
Mosteiro de Novodévitchy, pela Colina dos Pardais
e pelo Parque da Vitória. Tarde livre.
05º DIA (31/05) - MOSCOU - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Em horário a oportuno,
traslado a estação ferroviária para embarque com
destino a São. Petersburgo. Chegada e traslado ao
hotel. Hospedagem.

09º DIA (04/06) - HELSINKI – TALLIN
Café da manhã no hotel e saída para city tour
incluindo os pontos mais importantes como, por
exemplo, a Praça do Senado, a catedral de
Uspenski, o Parlamento, o parque e monumento a
Sibelius e a igreja Tempel escavada em rocha.
Depois da visita tempo livre. Traslado ao porto para

embarque em ferry de Tallink Silja com destino a
Tallin. Chegada e alojamento. Restante do dia livre.
10º DIA (05/06) - TALLIN
Chegada a Talin e visita da capital da Estônia com a
sua encantadora cidade medieval onde sobressai o
Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander
Nevsky (construída em 1900) e a Igreja Dome.
Faremos uma parada para em uns dos mirantes
para poder admirar a romântica vista dos telhados
vermelhos do centro histórico com a bahia de Tallin
ao fundo. Continuação para a cidade Baixa a pé
percorrendo os belos edifícios Históricos até a praça
da Prefeitura . Hospedagem.

Continuação para Vilnius. Chegada e visita
panorâmica da cidade: os belos edifícios de estilo
gótico, barroco e art decó, a Universidade de
Vilnius, fundada em 1579, uma das universidades
mais antigas da Europa do Leste. Conheceremos
também a Rua Gediminas e a Torre Gediminas, o
Palácio Presidencial, a Porta da Aurora com sua
capela e, o suposto, a verdadeira joia de barroco
lituano, a Igreja de São Pedro e São Paulo decorada
com 2000 estatuas de estuco branco. Esta preciosa
igreja foi construída em 1668.
Chegada e
hospedagem.

11º DIA (06/06) - TALIN - RIGA
Café da manhã no hotel e saída para Riga. Durante
o trajeto faremos uma parada em Parnu, uma
tranquila cidade balneária e um dos lofares
favoritos de veraneio para os estônios. Continução
ao sul pelo lago da costa báltica até cruzar a
fronteira com a Letônia. Almoço em um povoado de
Sigulda (incluído). Tempo livre para fotografar as
ruinas do antigo castelo de Sigulda, seguiremos
para o rio Gauja e Turaida, onde apreciaremos o
recentemente reconstruído castelo medieval. À
trarde chegada ao hotel em Riga. Hospedagem.
12º DIA (07/06) - RIGA
Café da manhã no hotel e saída para visita em Riga,
a capital da Letônia conhecida como a “Paris do
Norte”, belamente construída às margens do rio
Daugava. Passaremos pela cidade histórica com
suas pitorescas ruas de pedras, a catedral luterana,
as antigas residências dos comerciantes, a porta dos
Suecos, os Edifícios de estilo Liberty, entre outros.
Tarde livre para seguir explorando a cidade.
Hospedagem.
13º DIA (08/06) - RIGA - VILNIUS
Café da manhã no Hotel e saída para Vilnius, capital
da Lituânia. No percurso ainda na Letônia parada
para apreciar o barroco palácio de Rundale, um dos
edifícios mais emblemáticos do país. O Palácio foi
construído no século 18 por Francsco Bartolomeo
Rastrelli, o mesmo que desenhou o Palácio de
Inverno em San Petersburgo. Continuação da
viagem e parada para o almoço (incluído).

14º DIA (09/06) - VILNIUS - VARSOVIA
Café da manhã no hotel e saída para Varsóvia.
Chegada e hospedagem no hotel.
15º DIA (10/06) - VARSOVIA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita
panorâmica de meio dia incluindo: a Cidade Velha, a
Praça do Castelo e o Castelo Real ( com entrada) , a
Praça do Mercado da Cidade Velha, a Catedral de
San Juan onde eram coroados os reis da Polônia, a
Barbacana, o Teatro Grande, a Rota Real, repleta de

estatuas, igrejas e residências aristocráticas onde
fica o parque real tazienki com seu formoso Palácio
sobre a Água (sem entrada) e o famoso monumento
a Federico Chopin, também os lugares relacionados
com a II Guerra Mundial: o antigo gueto judeo, o
Monumento de Subversão de Varsóvia e a Tumba
do Soldado Desconhecido. Visita ao Castelo Real de
Varsóvia. Regresso ao hotel. Tarde livre.
16º DIA (11/06) – VARSÓVIA – CZESTOCHOWA –
CRACOVIA
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para
Czestochowa paa visitar o santuário mariano de
Jasna Gorán em Czestochowa, um dos lugares de
culto cristiano mais importante da Europa, com a
tradição de peregrinação já no seculo XIV. Hojee m
dia o lugar é visitado por 4-5 milhoes de peregrinos
anualmente. A Importancia de Jasna Góra, assim
como a milagrosa imagen da Virgem Negra, que
alberga na vida religiosa e cultural da Polônia,
chamado a capital espiritual da Polônia e o
confesionario da nação. Foie m frente da milagrosa
pintura da VIrgem Negra ondee m 1979, durante
sua peregrinação, João Paulo II fe zum ato simbólico
de entrega a Senhora de Czesochowa dizendo
“Totus Tuus”.
17º DIA (12/06) - CRACOVIA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita de
Cracovia, a antiga capital da Polônia, cidade dos reis
e lugar de coroações e enterros. Visitamos a cisade
antiga, rodeada por um cinturão verde de Planty, o
parque construido em lugar da muralha da defesa, a
Praça do Mercado, Praça Medieval maior da Europa
com sua conservação intacta a 700 anos. Entre os
edificios da praça destaca a Igreja de Santa Maria
(entrada incluida), o outro lado da praça está a
Torre da Prefeitura e famoso Mercado dos Panos,
às margens do rio Vistula que atravessa a cidade e a
colina de Wawel com o palacio real (sem entrada).
18º DIA (13/06) – CRACOVIA – PRAGA
Café da manhã. No hotel traslado para Praga.
Chegada. Começaremos a
visita da cidade.
Considerada uma das mais lindas ciudades da
Europa Oriental. Começaremos o nosso passeio
pela Catedral de São Vitor, o antigo Palácio Real.
Visitaremos a Igreja de Nossa Senhora da Vitória

com a imagen do Menino Jesus de Praga.
Passaremos pela cidade velha e veremos a Praça do
Relógio, a Prefeitura e a Igreja Nossa Senhor de Tyn,
a Igreja de Sao Nicolau e a Ponte Carlos.
Hospedagem.
19º DIA (14/06) – PRAGA
Café da manhã no hotel. Dia libre para compras ou
outras atividades. Sugerimos um passeio à belíssima
e elegante cidade de Karloy Vary, cujas termas
foram descobertas pelo Rei Carlos IV. A cidade é
conhecida, desde a Idade M édia, por suas fontes
curativas e alcançou uma fama mundial no século
XVIII graças as suas propiedades terapéuticas e
banhos termais. A arquitetura da cidade data dos
séculos XVIII e XIX com exemplos interesantes dos
estilos imperial, neo-renascentista e, sobretudo, do
modernismo do início do século XIX nos seus
palácios e colunatas.
20º DIA (15/06) – PRAGA
Café da manhã. Dia livre para compras ou outras
atividades.
21º DIA (16/60) – PRAGA
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao
aeroporto e 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);
 21 Noites de hospedagem com café da manhã
em hotéis categoria Turista Superior;
 City tours: Moscou, San Petersburgo, Helsinki,
Tallin, Riga, Vilnius, Varsóvia, Cracóvia e Praga;














Demais excursões conforme o programa;
Trem rápido Sapsan 1ª classe Moscou/San
Petersburgo;
Trem rápido Allegreo 1ª classe San Petesburgo /
Helsinki;
Traslado Vilnius / Varsóvia;
Traslado Cracóvia/Praga;
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, máximo de
uma mala por pessoa;
Kit de viagens Transmundi.

VALORES DO PACOTE:
Acomodação dupla

€ 4.998

Acomodação individual (single)

€ 6.985

Taxas
Taxas de embarque e segurança
Imposto de renda retido na fonte
Importante

€ 140
3,90%

• 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,
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 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.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 11 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 30% 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 € 1.005 + taxas,
e saldo em 11 parcelas de € 363
(com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
Passaporte com validade mínima de 06 meses a
partir da data do embarque.
 Visto de Dubai (consulte a Transmundi para
maiores informações).
 O Imposto de Turismo de Dubai e Abu Dhabi
(Dírham) deverão ser pagos pelos passageiros
localmente.
 Contrato Transmundi preenchido e assinado.


OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Moscou - Park Inn By Radisson Sadu e
Azimut Smolenskaya
São Petersburgo - Hotel Ambassador
Helsinki - Scandic Simonkentta e
Scandic Park Helsinki
Tallin - Radisson Blu Sky
Riga - Radisson Blu Latvija
Vilnius - Radisson Blu Astorija
Varsovia - Radisson Blu Sobieski
Cracovia – Hotel Andels
Praga - Eurostar Embassy

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

