RÚSSIA IMPERIAL
4 A 10 SETEMBRO 2019

4 a 10 Setembro 2019
7 Dias / 11 Refeições

Locais a visitar: São Petersburgo; Petroverest; Moscovo; Sergei Posad;

INSCRIÇÕES
ATÉ 22 MARÇO

7 Dias / 11 Refeições
1º DIA MP
PORTO ou LISBOA – SÃO PETERSBURGO
Comparência no aeroporto do Porto ou Lisboa, com 150 minutos antes da partida do voo indicado. Formalidades de
embarque e partida com destino a São Petersburgo, via cidade europeia. Chegada, assistência guia acompanhante
e transfer ao hotel. Jantar e alojamento.
NOTA - O nosso Delegado parte de um dos aeroportos (Opo ou Lis) havendo no outro aeroporto uma assistência local
para as formalidades de embarque, reunindo-se todo o grupo com o Delegado Flash no aeroporto de Amesterdão
porta de embarque voo para São Petersburgo.

2º DIA PC
S. PETERSBURGO
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, passando pela Praça do Palácio; Palácio de Inverno; a Praça do
Senado, com a figura equestre de Pedro, o Grande; a majestosa Catedral de São Isaac, a imponente sede da Marinha
russa; a Avenida Nevsky; a catedral de Nossa Senhora de Kazan, entre outros monumentos significativos. Durante a
visita daremos um pequeno passeio pelo bairro de Dostoiévski. O escritor mundialmente famoso manteve uma
estreita relação com a cidade de São Petersburgo, que ele amava, e onde passou a maior parte de sua vida. Visite
seu bairro favorito, localizado no coração de São Petersburgo; Visita à Igreja de Nossa Senhora de Vladimir.
Construída em 1747 pelo arquitecto Pietro Antonio Trezzini, apresenta uma impressionante mistura de estilos
barroco e neoclássico; Visita ao Mercado Kuznechny. Localizado numa das áreas mais antigas de São Petersburgo,
no bairro que leva o nome do escritor Dostoiévski, o Mercado foi construído no início do século XX. É um dos mais
famosos da cidade, sendo, sem dúvida, o favorito da população; Visita à Catedral de Nossa Senhora de Kazan. A
Catedral de Nossa Senhora de Kazan é uma das obras-primas da arquitetura russa do século XIX. Em 1800, o Czar
Paulo I ordenou a construção da Catedral no modelo da Basílica de São Pedro em Roma. Passeio pela Avenida Nevsky
e Bairro das Artes. A Avenida Nevsky é a principal de São Petersburgo, a mais bonita e importante da cidade. É o
centro da vida comercial e social de São Petersburgo, uma artéria muito animada, com lojas e cafés, onde os
moradores da cidade adoram passear a pé e serem vistos. Almoço. De tarde, visita ao Hermitage, o magnífico Museu
Hermitage é a atracção principal de São Petersburgo. Está localizado no Palácio de Inverno, antiga residência dos
czares, e em três outros edifícios adjacentes ao longo do Neva. O Hermitage é o maior museu da Rússia e um dos
mais importantes do mundo. Foi fundado em 1764 por Catarina, “a Grande”, e foi enriquecendo, ao longo dos
séculos, através da compra pelos czares de colecções completas no exterior. Hoje conta com mais de três milhões
de obras de arte e possui colecções de uma riqueza inestimável: colecções de pintura e escultura, cristais e
porcelanas, tapeçarias e jóias, gravuras, antiguidades clássicas, armais, medalhais, moedas, livros valiosos. Deve seu
renome internacional, especialmente por suas colecções de pinturas das escolas italiana e flamenca, francesa e
espanhola. Em particular, obras-primas de Leonardo da Vinci, Rafael e Rembrandt; de impressionistas como
Gauguin, Matisse, Van Gogh; génios da pintura moderna, como Picasso. Seus interiores sumptuosos, ricamente
decorados pelos artistas mais talentosos, são um cenário maravilhoso para esta colecção única. No final desta visita
daremos ainda um pequeno passeio pelo bairro de Pushkin. Já se passaram quase dois séculos desde a trágica morte
do escritor mais famoso e admirado da Rússia, mas os russos ainda lêem suas obras e admiram Pushkin. Ele não era
apenas um escritor extremamente talentoso, mas uma pessoa excepcional, que participou activamente da vida
política e social do seu tempo, defendendo os interesses do povo russo. Nossa visita nos levará para a área da cidade
onde viveu entre suas longas e frequentes viagens. Vamos caminhar pela rua de paralelepípedos Millionnaya,
admirando seus antigos palácios e os imponentes Atlantes que sustentam uma das colunas do Hermitage.
Atravessaremos o romântico Canal de Inverno e passaremos pelo antigo edifício da Cavalaria da Guarda. Ao longo
do rio Moika poderemos ver a frente da casa onde Pushkin viveu e morreu, depois de um duelo pela honra de sua
mulher. Jantar e alojamento.

3º DIA PC
S. PETERSBURGO
Pequeno-almoço. Excursão a Petrodvorest (Palácio e Jardins), Tour a Peterhof e visita ao Grande Palácio e seu
Parque. Peterhof, também chamada de Petrodvorets ou "Versalhes Russo", foi a principal residência de verão dos
czares. Localizada na costa sul do Golfo da Finlândia, perto do mar e cerca de 30 km da cidade de São Petersburgo,

é, sem dúvida, uma das principais atracções da antiga capital imperial. A construção do Grande Palácio começou sob
o reinado de Pedro, “o Grande”, como sua residência de verão, e foi encomendada ao arquitecto francês Leblond.
O palácio foi finalmente concluído pelo génio do Rococó, Bartolomeu Rastrelli. São dignos de admiração a
monumental Escadaria Cerimonial e o espectacular Salão de Baile, assim como os aposentos privados de Pedro I,
onde se destacam o Estúdio de Carvalho e a Sala do Trono. Mas, além dos interiores do Grande Palácio, o
interessante da visita também está em seu parque, onde se pode admirar vários palácios menores, monumentos e
pavilhões espalhados nos belos jardins. Estes são um atractivo especial com suas 150 fontes e três cachoeiras, além
das vistosas fontes com jactos de água coloridos, todas ornadas com estátuas douradas de beleza incomparável.
Regresso a São Petersburgo Almoço. Tarde livre para continuar a descobrir os tesouros da cidade. Aproveite para
conhecer alguns dos locais mais emblemáticos da antiga Leninegrado, tais como a Igreja do Salvador, o Museu Russo
e/ou o Etnográfico, entre outros. Ao final do dia realizará um passeio de barco pela “Veneza do Norte”, assim
apelidada devido às quase 500 pontes e mais de 100 ilhas que rodeiam a cidade.
Cruzeiro pelos Canais. São Petersburgo é também chamada a "Veneza do Norte": construída na região pantanosa
no delta do Neva, seus arquitectos tiveram que projectar um sistema vasto e complexo de canais de drenagem:
foram construídos mais de 100 canais, cerca de 300 km de comprimento! Eles agora são a marca registrada da
cidade. Visitar São Petersburgo por eles é a melhor escolha para absorver o espírito característico da antiga capital
imperial, e a melhor maneira para admirar suas fachadas, pilares de granito rosa e algumas das mais de 350 pontes,
cada uma com o seu próprio nome e história. As mais bonitas possuem pilares de ferro forjado e decorações
esculturais. Jantar e alojamento.
4º DIA PC
S. PETERSBURGO – MOSCOVO
Pequeno-almoço. Vista exterior do ancorado "Aurora", navio da antiga Marinha Imperial, cujos canhões em 25 de
outubro de 1917 marcaram o início da Revolução Russa. A tripulação amotinada juntou-se aos revolucionários,
rejeitando a ordem superior para deixar a cidade. Seus marinheiros não só deram o sinal de invasão ao Palácio de
Inverno, mas participaram dela. Poderemos admirar seus históricos canhões e apreciar a vista espetacular do rio
Neva e sua margem. Visita exterior à casa de Pedro, “o Grande”. Esta modesta casa de madeira construída em 1703,
foi a primeira construção de São Petersburgo. Foi inspirada nas casas holandesas do século XVIII. Nela, Pedro, “o
Grande”, acompanhava pessoalmente a construção de "sua" cidade, entre 1703 e 1708. A casa possui sala de estar,
quarto e um escritório, no qual podemos apreciar a decoração de época e os objectos pessoais do Czar. Visita à
Fortaleza de Pedro e Paulo. Localizada numa pequena ilha em frente ao Palácio de Inverno, com vista para os três
braços do Neva, a fortaleza foi projectada para proteger a cidade do ataque pelo mar. Os czares a utilizaram mais
tarde como prisão política, aprisionando ali seus principais adversários, principalmente os intelectuais. Agora um
museu, suas muralhas oferecem vistas inigualáveis sobre a margem sul do rio Neva. De suas muralhas, todos os dias,
um canhão dispara marcando o meio-dia. Uma pequena igreja de madeira, que se encontrava originalmente no seu
interior, foi crescendo até tornar-se uma Catedral. Poderemos admirar nela o túmulo do fundador da cidade, o Czar
Pedro, “o Grande”, bem como os túmulos dos czares da dinastia Romanov e suas famílias, incluindo Nicolau II e sua
esposa e filhos, mortos durante a revolução em 1918. Seus corpos foram levados para a catedral em 1998. Visita à
Catedral de São Isaac. Autêntico símbolo de São Petersburgo, foi projectada e construída principalmente por dois
arquitectos: o espanhol Agustín de Betancourt e o francês Auguste de Montferrand. A Catedral de São Isaac é uma
das maiores da Europa por seu tamanho, mas também pela riqueza e majestosidade dos materiais utilizados na sua
construção e decoração, incluindo grandes quantidades de ouro, malaquita e lápis-lazúli, 14 mármores diferentes e
mais de 40 minerais e pedras semipreciosas, granito da Finlândia, 600 metros quadrados de mosaicos, muitas
pinturas e esculturas... A cúpula é coberta com 100 kg de ouro. Mais de meio milhão de trabalhadores participaram
da sua construção, particularmente difícil por causa do terreno pantanoso, das grandes dimensões da obra e do
grande peso dos materiais utilizados: 300.000 toneladas! Hoje, a Catedral funciona como um museu, com uma
pequena capela usada para ritos diários, embora os serviços religiosos ainda sejam realizados nas festividades mais
importantes.
Almoço, transfer à estação ferroviária para embarcar em comboio de alta velocidade – Sapsan com destino a
Moscovo. Chegada e transfer ao hotel. Jantar seguido de Visita noturna da Cidade de Moscovo. A capital muda de
aparência com a chegada da noite e oferece aos visitantes uma perspectiva completamente diferente. A linda e
criativa iluminação aumenta a monumentalidade das austeras fachadas de inspiração estalinista. As belas igrejas
ortodoxas brilham em todo o seu esplendor, os bancos do Rio Moskva oferecem uma aparência incomum da cidade,
que se transforma depois do pôr-do-sol. Alojamento.
5º DIA PC
MOSCOVO
Pequeno-almoço. Excursão a Sergiyev Posad e visita ao Mosteiro. Localizado cerca de 70 km a nordeste da capital
russa, na rota imperial do “Anel de Ouro”, Sergiyev Posad (Zagorsk anteriormente) é um dos mais importantes
centros da religião ortodoxa. Sua construção foi iniciada por São Sérgio, que criou no local um mosteiro - fortaleza
em 1340. Com o tempo, o mosteiro tornou-se um dos centros espirituais mais espetaculares e importantes do país.
Nele, podemos ver elementos característicos da arquitetura militar do século XV ao século XVIII, período em que
atingiu seu ápice. Ativo até hoje como um Monastério fortificado da Trindade São Sérgio, é um Seminário, Instituto
Teológico, local de peregrinação, sede e residência do grande patriarca de toda a Rússia, por isso é conhecido como
o "Vaticano Russo". Entre as suas inúmeras igrejas e catedrais, destacam-se a cúpula azul da Catedral da Assunção,

ou o mais importante: a “Catedral da Dormição”. Esta última contém o túmulo de Boris Godunov e sua família, e
uma cópia do famoso ícone "a Trindade", de Andrei Rublev, cujo original está na Galeria Tretyakov, em Moscou.
Sergiyev Posad foi declarada Património Mundial pela UNESCO. Almoço. Regresso a Moscovo. Visita panorâmica de
Moscou. Vibrante, moderna e dinâmica até o extremo, a capital russa é um destino cultural de primeira classe. Esta
metrópole acelerada hospeda o famoso Bolshoi e o grandioso Kremlin. Teatros, salas de concertos, lojas de grife,
restaurantes da moda e clubes se alinham nas margens do Rio Moskva. Moscovo é a maior cidade na Rússia e da
Europa, com mais de 12 milhões de habitantes. É a capital da Rússia desde o século XV, excepto durante o período
entre 1712 e 1918, quando a capital foi transferida para São Petersburgo. A cidade foi fundada no século XII, e o
Kremlin, sua fortaleza principal, foi erguido em 1156. Moscou rapidamente ganhou importância e o Ducado de
Moscou tornou-se a principal entidade política entre os principados da Rússia Central. Ivan III, grão-príncipe de
Moscou, unificou todos os territórios sob seu cetro, libertou a região central da Rússia do jugo dos invasores mongóis
e tártaros e foi proclamado Grão-Príncipe do Rus, com Moscou como capital. A cidade foi destruída várias vezes ao
longo de sua história. Invasores mongóis, tártaros da Crimeia, poloneses e suecos ocuparam a cidade. Napoleão
passou seis semanas na cidade antes de iniciar sua catastrófica retirada e, durante a II Guerra Mundial, os exércitos
alemães foram detidos apenas a 20 km de Moscou. Todos esses acontecimentos influenciaram e moldaram a
paisagem urbana e a arquitetura da cidade, extremamente ecléctica: pode-se ver fortalezas medievais junto com
arranha-céus estalinistas, belas igrejas barrocas e neoclássicas e elegantes edifícios Art-Nouveau. Tudo isso faz de
Moscou um centro cultural de primeira ordem: a cidade possui monumentos declarados "Património da
Humanidade" pela UNESCO, museus extraordinariamente importantes e teatros entre os melhores do mundo. É
uma cidade dinâmica, em pleno desenvolvimento que, há poucos anos, foi reaberta aos visitantes. Visita totalmente
guiada em português, proporcionando um contacto perfeito com a cidade, o seu centro histórico e seus principais
monumentos.
Através de amplas avenidas como a famosa Tverskaya, chegaremos à "Colina dos Pardais", coroada pelo famoso
arranha-céu de inspiração estalinista onde encontra-se a Universidade Lomonosov. A partir deste ponto poderemos
admirar uma vista esplêndida da cidade. Contemplaremos o exterior do famoso Mosteiro Novodiévichi e seu lago,
que inspirou Tchaikovsky em "O Lago dos Cisnes" e veremos o Parque da Vitória, construído após a Segunda Guerra
Mundial. Cruzaremos as avenidas que margeiam o rio Moskva com vista para a "Casa Branca", sede do governo
russo. Continuaremos o passeio pela rua Arbat, um lugar de encontro preferido dos moscovitas, uma movimentada
rua de pedestres no coração da Cidade Velha. É também chamada de "Montmartre Russa", pois está localizado em
um bairro boémio, onde muitos artistas viveram anteriormente. Ainda hoje é frequentada por muitos pintores e
artistas de rua. Passaremos em frente à Catedral de São Salvador, o edifício "Duma" ou Parlamento Russo, o famoso
Teatro Bolshoi e o imponente edifício "Lubyanka", sede do antigo KGB. Continuaremos pelas ruas do antigo bairro
"Kitai -Gorod" e suas pequenas igrejas. Finalmente, chegaremos à Praça Vermelha, declarada Património da
Humanidade pela UNESCO, chamada assim por causa da cor dos tijolos dos edifícios que a cercam: o Museu de
História, as muralhas do Kremlin e a Catedral de São Basílio, com suas famosas cúpulas multicoloridas em forma de
bolbo. Na Praça Vermelha fica o Mausoléu de Lenine onde o exército russo desfila nas muitas festas que acontecem
durante todo o ano. Pequena degustação de Vodka. Para entender melhor a origem e a história desta bebida tão
popular na Rússia, faremos uma pequena degustação de vodka. Os Russos a bebem com prazer em ocasiões
especiais, como casamentos, baptizados ou despedidas, para compartilhar um tempo com os amigos, ou mesmo
para selar o fechamento de um grande negócio. Serviu ainda como moeda até o início do século XX. Vamos conhecer
os princípios da destilação do álcool a 40 graus (versão comercial), que fazia parte da refeição dos soldados soviéticos
que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Visita exterior ao Mosteiro de Novodevichy. O Mosteiro de Novodevichy
(“Novas Donzelas”), declarado Património Mundial pela UNESCO, é um dos mais bonitos da Rússia. Foi fundado por
Basílio III em 1524 para comemorar a vitória russa sobre os exércitos poloneses e lituanos e a reconquista da cidade
de Smolensk. Durante os séculos XVI e XVII, as grandes famílias boiardas russas e até mesmo a família imperial
enviaram algumas de suas filhas para Novodevichy. O Mosteiro fica localizado à beira de um pequeno lago que
inspirou Tchaikovsky na sua composição "Lago dos Cisnes". Os exteriores da catedral de cinco cúpulas e torre sineira
são especialmente notáveis por sua beleza. No Cemitério de Novodevichy, situado no terreno do mosteiro, estão
enterradas muitas figuras russas do mundo da arte, da ciência e até mesmo da política: Boris Yeltsin, Khrushchev,
Kropotkin e Molotov repousam lá, ao lado de Chekhov, Gogol, Mayakovski, Bulgakov, e também Rostropovich,
Shostakovich, Stanislavsky, Rubinstein, Shalyapin e Eisenstein. No Museu de Novodevichy há um importante acervo
de jóias, bordados e livros antigos. Visita ao Metro de Moscou. Inaugurado em 15 de maio 1935 pelo governo
soviético como um símbolo do progresso tecnológico e industrial do sistema político, o metrô de Moscou era
conhecido como o "Palácio do Povo". Na sua decoração participaram os artistas mais importantes da época,
utilizando materiais provenientes de todo o país, simbolizando a unidade dos povos soviéticos. Ainda hoje é o
principal meio de transporte na cidade e um dos principais do mundo, com 200 km de linhas e 145 estações.
Visitaremos as mais importantes, construídas com materiais luxuosos, com mais de 20 variedades de mármores,
granitos, ónix e decoradas com pinturas, vitrais, murais, mosaicos e até mesmo esculturas. Regresso ao Hotel para
Jantar e alojamento.

6º DIA PC
MOSCOVO
Pequeno-almoço. Visita ao Kremlin e suas Catedrais. A palavra "Kremlin" significa fortaleza em russo. Na antiga
Rússia, em todas as cidades de importância foi erguida uma fortaleza dentro da qual ficava o centro militar, civil e

religioso, assim como as principais igrejas e catedrais. A de Moscou é a mais importante do país e foi declarada
Património da Humanidade pela UNESCO. Construída no século XII, sua forma atual foi concluída no século XV, e é
um grande reflexo das diferentes fases da arte russa, concentrando uma monumental manifestação de arquitetura,
pintura e artes decorativas e aplicadas. Os melhores artesãos e artistas trabalharam em igrejas, catedrais e palácios,
deixando um legado de obras de valor inestimável. Suas inesquecíveis ruas e praças eram símbolos do poder e da
glória Russa. Ainda hoje abrigam alguns dos principais órgãos de governo político e religioso: o Palácio Presidencial,
vários edifícios administrativos e militares, como o Senado e o Arsenal, bem como numerosas igrejas e catedrais.
Suas muralhas, com vista para o Rio Moskva e para a Praça Vermelha, são compostas de tijolos com mais de 8 kg de
peso, medindo 5 e 19 metros de altura e um comprimento total de 2.235 metros. Visitaremos seu interior para
admirar o "Sino Zarina", o maior do mundo, fundado em 1733, e o "Canhão do Czar", um dos maiores já construídos,
forjado em 1586 por Andrei Chojov. Seu objetivo era defender a entrada pela Porta de São Salvador, mas até hoje
nunca foi usado. Finalizaremos visitando a famosa "Praça das Catedrais", uma joia da arquitetura, ladeada pela
Catedral de São Miguel Arcanjo, a Catedral da Ascensão e Anunciação. Passeio a pé pelo Centro Histórico.
Começaremos nosso passeio pela Praça Manezhnaya, antigo mercado de gado, onde ficavam os estábulos da
cavalaria imperial. Passaremos ao lado do “marco zero da Rússia", e seguiremos admirando as fachadas Art Nouveau
dos luxuosos Hotéis National e Metropolitano. Vamos parar em frente ao prédio da "Duma" ou Parlamento Russo.
Admiraremos o famoso Teatro Bolshoi e o imponente edifício da "Lubyanka", sede do antigo KGB. Passaremos pelas
ruas do bairro antigo de comerciantes "Kitai–Gorod” com suas pequenas catedrais, como a de Nossa Senhora de
Kazan e a de Santa Epifânia. Entraremos nas galerias comerciais “GUM”, muito famosas e históricas, hoje
transformadas em templos de luxo. Chegaremos então à Praça Vermelha, declarada Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO, chamada assim pela cor dos tijolos dos edifícios que a cercam: o Museu de História, as
muralhas do Kremlin e a Catedral de São Basílio, com suas famosas cúpulas multicoloridas em forma de bolbo. Nela
está o Mausoléu de Lenine, onde desfila o exército russo nas muitas festas que acontecem durante todo o ano.
Terminaremos a caminhada ao longo das muralhas do Kremlin, passando pelo Jardim de Alexandre, o mais antigo
de Moscou, o Túmulo do Soldado Desconhecido com a sua "chama eterna " e o monumento às vítimas da Segunda
Guerra Mundial. Tempo livre na Rua Arbat, a mais famosa rua comercial de Moscovo. Almoço. Regresso ao hotel
em Moscovo. Tarde livre. Jantar e alojamento.
7º DIA PA
MOSCOVO – LISBOA ou Lisboa
Pequeno-almoço. Check out ate as 12h00 – as malas podem ficar guardadas no Hotel. Dia livre para restantes visitas
a gosto pessoal. Em hora a indicar comparência na receção do Hotel para Transfer para o aeroporto. Formalidades
de embarque e partida em voo com destino à sua cidade de origem, via uma cidade europeia. Chegada.

PREÇO
Por pessoa, em quarto duplo (mínimo 20 participantes)
Sócio

Não
sócio
1.695€

1.595 €
Suplemento para
Quarto Individual

405€

Taxas de aeroporto incluídas, passíveis de alteração até à emissão final dos voos.

Os preços incluem:

Voos base ida e volta em classe económica LH – Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis
incluídas;

Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;

Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço hotéis 4*

S. Petersburgo
4* sup centro: Radisson, Marriott, Novotel, Sokos, Vedensky, Nash,
ou similar


Moscovo
4* sup Centro: Holiday Inn, Radisson, Mercure, Novotel, Azimut,
Borodino, ou similar

Pensão completa, desde o jantar do 1º dia ao jantar do 6º dia nos hotéis ou restaurantes locais,
no total de 11 refeições com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com
pratos fixos, incluindo café, chá e água mineral a todas as refeições. Não inclui dietas especiais;

Guia local / acompanhante em língua portuguesa de Moscovo a São Petersburgo todos os dias até
às 21h00.

O guia de São Petersburgo acompanha o grupo no comboio até Moscovo.

Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
Visita panorâmica de São Petersburgo
Passeio de barco em São Petersburgo
Visita exterior do ancorado "Aurora"
Visita exterior à casa de Pedro, “o Grande”
Visita à Fortaleza de Pedro e Paulo, panteão dos czares Romanov
Visita da Catedral de Santo Isaac e subir para a cúpula e telhado
Visita ao Hermitage
Excursão a Petroverest (Palácio e Jardins)
Pequeno passeio pelo bairro de Dostoiévski
Visita à Igreja de Nossa Senhora de Vladimir
Visita ao Mercado Kuznechny
Visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán
Passeio pela Avenida Nevsky e Bairro das Artes
Pequeno passeio pelo bairro de Pushkin
Visita panorâmica de Moscovo
Visita ao Kremlin e suas Catedrais
Passeio a pé do centro histórico
Metro de Moscovo
Visita nocturna de Moscovo
Excursão a Sergiyev Posad “Vaticano Russo” e visita ao Mosteiro
Pequena degustação de Vodka
Visita exterior ao Mosteiro de Novodevichy e seu famoso "Lago dos Cisnes"

Visto de entrada Rússia;

Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de
viagem conforme apólice que juntamos em anexo;

Assistente Flash Viagens durante toda a viagem;

Assistência telefónica 24 horas;

Entrega de programa personalizado ao cliente;

Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Delegado Flash Viagens;

Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia local acompanhante ou
transferista;

Assistência telefónica 24 horas;

Condições gerais de acordo com nossa programação Grandes Viagens.

Excluindo:

Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não
indicados.

Taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que apenas possam ser pagas localmente.

NOTA:
- Programa e visitas elaborados com base na nossa experiência de mais de 20 anos em circuitos.
- O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como previstos
ou similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não aconselhável para 3 adultos).
Havendo hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os circuitos serão sempre do tipo Standard.

- Os preços estão igualmente sujeitos a alterações cambiais, passíveis de alteração até 20 dias da partida ou até á data de
pagamento final do grupo.
- Taxas aeroporto incluídas no preço são igualmente passíveis de alteração até à data de emissão dos bilhetes.

Para estas viagens é obrigatório o envio da cópia dos Passaportes de todos os passageiros com uma validade mínima de 6 meses
à data do regresso.
Assistência 24 Horas
Serviço de acompanhamento do cliente 24 horas para ajudar a resolver todo o tipo de imprevisto. Este serviço permanente, é
efectuado por um número de emergência em Portugal que com toda a logística existente, permite resolver, no momento
qualquer problema.

Condição indispensável para o Visto
NOTA FLASH VIAGENS:
1 – DIGITALIZAR PASSAPORTES E ENVIAR PARA NÓS, com:
+ MORADA COMPLETA + CONTACTO TELEFÓNICO + MAIL
+ SITUAÇÃO PROFISSIONAL, se trabalha morada, contacto e-mail
+ Informar se já visitou a Rússia e se tem lá familiares
2 – PEDIR CARTA CONVITE À RUSSIA (somos nós que fazemos, após ter recebido todos os
passaportes digitalizados)
3 – PREENCHER OS FORMULÁRIOS somos nós que fazemos
Após estarem todos preenchidos, devolvemos por e-mail ao cliente, para que sejam assinados
por cada um
4 – JUNTAR AOS FORMULÁRIOS ASSINADOS (recolhidos por nós no cliente)
PASSAPORTE
2 FOTOS TIPO PASSE
5 – Tudo OK para enviar ao consulado

- Necessário enviar até 30 dias antes da partida, passaporte com validade mínima de 6 meses à data do regresso, 2 fotos tipo
passe em fundo branco, impresso preenchido e assinado pelo próprio. Qualquer passaporte recebido fora deste prazo estará
sujeito a taxas de urgência para obtenção do mesmo.

NOTA DO STI
O STI não se responsabiliza por todo e qualquer incidente referente à viagem (desistências, cancelamentos,
acidentes, ou outros).
A verificar-se alguma ocorrência, deverá a mesma ser tratada diretamente com a Flash Viagens, prestador do
serviço e responsável pela organização técnica da viagem.

PAGAMENTO
ATÉ 8 PRESTAÇÕES
22 MARÇO A 22 OUTUBRO

INSCRIÇÃO
Enviar Ficha de inscrição e ADD para social@stimpostos.pt

199,38€/CADA

