
SÃO PETERSBURGO E MOSCOVO
01 a 07 Julho 2019

1º Dia – 01 Julho -   LISBOA/HELSINQUIA/SÃO PETERSBURGO
Encontro às 04H000 da manha junto ao antigo pavilhão da Inatel. Partida para o aeroporto de Lisboa. Chegada e assistência nas formalidades de 
embarque. Partida em voo regular Finnair  com destino a São Petersburgo via Helsínquia às  07H20. Chegada prevista às 18H50. Transfere ao 
Hotel.  Jantar e alojamento.
2º DIA – 02 Julho -   S. PETERSBURGO (PA/A/J)
Pequeno-almoço no Hotel. Partida para a antiga residência de verão de Pedro o Grande (Petrodvorets) entrada no Jardim Superior e Parques 
inferiores, de  um dos palácios mais sumptuosos da Rússia, construído para rivalizar com o Palácio de Versalhes.  Almoço em restaurante local.  
Visita do Palácio de Catarina. Localizado na cidade de Pushkin, antiga Tsarskoye Selo, a 25 km de São Petersburgo, o Palácio de Catarina foi, 
durante anos, a residência de verão dos czares russos. O Palácio foi idealizado por Catarina I, em 1717, mas foi totalmente remodelado em 1756 
por sua filha (Imperatriz Isabel), que introduziu o estilo Rococó e tornou o palácio muito maior e opulento. Regresso a S. Petersburgo. Jantar e 
alojamento. 
3º DIA – 03 Julho  - S. PETERSBURGO (PA/A/J)
Pequeno-almoço no Hotel. Visita panorâmica da cidade fundada por Pedro, o Grande, em 1703 e considerada uma das mais belas e ricas do 
mundo. Passagem pela Nevsky Prospekt, principal avenida da cidade, Catedral Kazan, a igreja da Ressurreição de Cristo com as suas famosas 
cúpulas,  a Praça das Belas Artes, o Almirantado e a Praça do Hermitage. Almoço em restaurante local. Visita de algumas Salas do Museu 
Hermitage, fundado por Catarina II em 1764. é um dos museus mais importantes do Mundo. Jantar  e alojamento.
4º DIA – 04 Julho -  S. PETERSBURGO/ MOSCOVO (PA/A/J)
Pequeno-almoço buffet no Hotel. De manhã visita da Catedral de Santo Issac e da Catedral do Sangue derramado. Almoço em restaurante local. 
Partida em comboio rápido para Moscovo. Jantar  no hotel ou em restaurante próximo. Alojamento. 
5º DIA – 05 Julho  – MOSCOVO (PA/A/J)
 Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita de dia inteiro de Moscovo. Panorâmica geral da cidade passando pelas largas avenidas como a famosa 
Tverskaya, a “colina dos pardais” com o famosos arranhaceus onde se encontra a Universidade de Lomonosov. Vista fantástica sobre a cidade. 
Passagem pelo Mosteiro Novodevichy (exterior) com o seu “romântico” lago, Passagem pelo parque Vitoria , visita ao Museu da II Guerra 
Mundial. Continuação pela rua Arbat, movimentada rua pedonal, passando pela Catedral de São Salvador, o Parlamento Russo, o famoso Teatro 
Bolshoi e o imponente Lubyanka, sede do antigo KGB. Visita a pé da Praça Vermelha, Património da Humanidade, onde decorrem as grandes 
paradas militares, Catedral de São Basílio (exterior) com as majestosas cúpulas multicoloridas, Mausoléu de Lenine (exterior), galerias 
comerciais GUM outrora “Armazéns Universais do Estado” e hoje um exemplo de consumo capitalista. Continuação pela zona norte de Moscovo, 
visita ao Centro de Exposições  (Antiga exposição das realizações económicas da URSS),  durante a qual conheceremos várias obras escultóricas 
no estilo realista socialista e obras arquitetónicas no estilo Stalinista. Jantar e alojamento. 
6º DIA – 06 Julho – MOSCOVO (PA/A/J)
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita de dia inteiro com guia local. Visita do impressionante Metro de Moscovo, o Palácio do Povo, com 
200km de linhas e 145 estações, o sistema de metro foi apresentado em 1935 como grande símbolo do progresso tecnológico e industrial do 
regime. Possibilidade de assistir ao Render da Guarda, Praça do Relógio. Almoço em restaurante local. Visita do  Kremlin (antiga residência de 
czares), dentro desta fortaleza estavam concentrados os poderes militar, civil e religioso do Imperio Russo. Entradas em duas Catedrais 
Ortodoxas da Assunção e São Miguel Arcanjo. Visita do Museu dos Diamantes. Possibilidade de ouvir os cânticos ortodoxos na missa da Catedral 
de Cristo o Salvador (sujeito a disponibilidade).  Jantar e alojamento.
7º DIA – 07 Julho  – MOSCOVO /HELSINQUIA/LISBOA (PA)
Partida para o aeroporto. Pequeno Almoço no Hotel. Transfere ao aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e partida com destino a 
Helsínquia. Chegada e encontro com o guia para visita panorâmica da cidade de Helsínquia, almoço incluído. Continuação para o aeroporto. 
Embarque com destino a Lisboa. Chegada prevista às 21H10.  Transfere para Santarém.

VOO DATA ORIGEM DESTINO PARTIDA CHEGADA

AY 1740 01.07.2019 LISBOA HELSINQUIA 07H20 14H00

AY  705 01.07.2019 HELSINQUIA S. PETERSBURGO 17H50 18H50

AY  712 07.07.2019 MOSCOVO HELSINQUIA 10H00 11H40

AY 1739 07.07.2019 HELSINQUIA LISBOA 18H20 21H10



Quarto duplo 1748.00 Eur 

Sup. Single 315.00 Eur 

Preço por pessoa (mínimo 40 participantes):

O preço Inclui:
Passagem aérea Lisboa/Helsinquia/São Petersburgo/-Moscovo/Helsinquia/Lisboa com a Companhia Aérea Finnair, Taxas de 
aeroporto (valor sujeito a alteração a confirmar à data de emissão das Passagens Aéreas),  não inclui refeições a bordo, inclui: chá 
café ou água; 1 peça de bagagem de porão até 23 kg; percurso de comboio rápido SAPSAN – São Petersburgo/Moscovo (4 horas); 
Alojamento no Hotel Park Inn Nevskiy 4**** em São Petersburgo ou similar  (3 noites regime de alojamento e pequeno almoço 
buffet); Hotel Holiday Inn Taganskiy 4**** em Moscovo ou similar  (3 noites regime de alojamento e pequeno almoço buffet; , 
autocarro conforme programa; Guia a falar Português; refeições: 5 almoços e 6 jantares; Entradas: Hermitage, Palacio de Catarina 
em Pushkin, Parques de Pedro em Petergoff, Catedral de St. Isaque, Igreja do Sangue Derramado, Kremlin com 2 Catedrais, Museu 
de Diamantes, Museu da II Guerra, Metro de Moscovo; Visita panorâmica com guia e almoço da cidade de Helsínquia; Seguro de 
viagem.  
 
Não Inclui: Atividades não mencionadas no programa; Extras de caracter pessoal, bebidas às refeições, visto de entrada, 
opcionais. 
A ordem dos percursos pode ser alterada. 
Documentos: Passaporte com validade mínima de  6 meses após a data do regresso, visto obrigatório.
Copia do passaporte necessária 3 meses antes da partida. 

Dept. Congressos & Incentivos | GRUPO GEA 
PORTUGAL

Av. Bernardo Santareno, 43 - Loja M    
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Phone: +351 243333828 Email: congressos@omnitur.pt 
Web: www.omnitur.pt  

IATA 64202390 NIF: 501 453 318

Com a inscrição /Dezembro 248.00 Eur

Janeiro/Fevereiro/Março/Abril 300.00 Eur 

Até dia  05 de Junho 300.00 Eur 

Visto (30 dias antes da partida) 85.00 Eur
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