DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS. NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO.

Encantos da Rússia
9 Dias / 8 Noites
Saída: datas predeterminadas

30 anos de experiência e qualidade!
Moscou, considerada uma das metrópoles mais dinâmicas da Europa, São Peterrsburgo considerada uma das mais
belas cidades. E finalizando a viagem com circuito do “Anel de Ouro”, passando pelas antigas cidades de Suzdal e
Vladimir, orgulhos da cultura russa pelo valor arquitetônico e artístico. Aproveite a viagem e volte com uma enorme
bagagem cultural.
1º Dia – Domingo – São Petersburgo
Chegada em São Petersburgo e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia – Segunda-feira – São Petersburgo
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita a Petrodvorets, a antiga residência dos czares em São Petersburgo,
conhecida por muitas fontes e edifícios. Palácio Petergof, construído por Pedro I (no início do século XVIII), a 29km de
São Petersburgo é conhecido como o Versalles Russo.
Dois parques foram criados ao redor do palácio, conhecido como o Upper Park, com cinco fontes, e o Lower Park, onde
está localizado o maior complexo de fontes artificiais. Tarde livre para atividades pessoais.
Sugestão opcional: Visita ao Palácio Yusupov. Hospedagem.
3º Dia – Terça-feira – São Petersburgo
Café da manhã no hotel. Saída para passeio panorâmico pela cidade. Visite a Fortaleza de São Pedro e São Paulo. Foi o
primeiro edifício que Pedro, o Grande, mandou construir de acordo com seu próprio projeto em uma pequena ilha
pantanosa localizada entre o Grande Neva e o canal de Kronwerk. A fortaleza, agora considerada a fortificação militar
do século XVII mais bem preservada da Europa, foi projetada para defender a saída para o Mar Báltico. Em seguida,
visita ao Museu Hermitage, uma das mais famosas pinacotecas do mundo.
Sugestão opcional: Passeio de barco pelo rio Neva. Hospedagem.
4º Dia- Quarta-feira – São Petersburgo / Veliki Novgorod / Valday / Tver
Café da manhã no hotel. Saída com destino a cidade de Veliki Novgorod, uma cidade pitoresca que foi um dos centros
mais importantes e ricos da Rússia. Visita ao Kremlin, a Catedral de Santa Sofia - uma das mais antigas da Rússia,
construída no século XI. Almoço em um restaurante local. Continuação até a cidade de Valday, onde o famoso mosteiro
de Iversky (fundado em 1653) está localizado em uma das ilhas do lago Valday. Continuação a cidade de Tver,
importante centro industrial e de transporte localizado na confluência dos rios Volga e Tveritsa. Jantar no hotel e
hospedagem.
5º Dia- Quinta-feira – Tver / Serguiev Possad / Suzdal
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita a cidade de Tver e logo após viagem até a cidade de Klin, conhecida por ter
sido a residência de Tchaikovsky, sua casa foi preservada e convertida em museu. Continuação ao mundialmente
famoso Anel Dourado da Rússia. Visite Serguiev Posad, o principal santuário da Igreja Ortodoxa, com seu Mosteiro da
Trindade construído no século XIV e considerado o mais importante centro espiritual da Rússia. Almoço em um
restaurante local. À tarde, viagem até Suzdal. Chegada, jantar no hotel e hospedagem.
6º Dia- Sexta-feira – Suzdal / Vladmir / Moscou
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Café da manhã no hotel. Visita panorâmica as cidades de Suzdal e Vladmir, incluindo as principais catedrais e
monumentos históricos. Suzdal é uma cidade-museu cujos monumentos arquitetônicos constituem um conjunto
magnífico e harmonioso. No Mosteiro de Santo Eufênio, ouviremos o concerto dos sinos. Visita ao Museu de Arquitetura
de Madeira, que ilustra o antigo modo de vida camponês com suas casas de madeira, seus moinhos e a Igreja da
Transfiguração. Aula de pintura de Matryoshka e almoço em um restaurante local. Logo após, viagem até Vladmir. A
cidade abriga um museu de história e antiguidades religiosas, uma galeria de arte. Os edifícios históricos da cidade que
visitaremos são a Catedral da Assunção, o Portão Dourado. Chegada em Moscou e hospedagem.
7º Dia – Sábado – Moscou
Café da manhã no hotel. Saída para passeio panorâmica a Moscou percorrendo suas grandes avenidas. Visita a famosa
Praça Vermelha. Tarde livre para atividades opcionais.
Sugestão: Visite às melhores e mais espetaculares estações do metrô da capital russa.
8º Dia – Domingo – Moscou
Café da manhã no hotel. Saída para visitar ao famoso complexo amuralhado do Kremlin, antiga residência dos czares
russos. Destaques: o Palácio do Arsenal, com 875 canhões, o Palácio do Senado, o Teatro do Kremlin e o Palácio dos
Congressos, o Canhão do Tsar (o maior do mundo), as Catedrais do Arcanjo São Miguel, a Catedral da Anunciação, e a
Catedral da Dormição, visita a coleção de joias e armas da coroa Russa. Retorno ao hotel. Tarde livre para atividades
pessoais. Hospedagem.
Sugestão: Visite ao Rio Moscou e show folclórico.
9º Dia – Segunda-feira – Moscou
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Cidade

Noites

Hotel

Categoria

SÃO PETERSBURGO

03

Courtyard Vasilevsky ou similar

Primeira

TVER

01

Tver Hotel ou similar

Primeira

SUZDAL

01

Veliy Suzdal ou similar

Primeira

MOSCOU

03

Holiday Inn Lesnaya ou similar

Primeira

.
PARTE TERRESTRE

US$ = Dólar / R$ = Real
Saídas em 2020

Por pessoa em US$
QUARTO DUPLO

QUARTO
INDIVIDUAL

Por pessoa em R$
QUARTO DUPLO

QUARTO
INDIVIDUAL

Maio: 24
Julho: 12

1.633

2.176

6.957

9.270

Julho: 26
Agosto: 09 ou 23
Setembro: 06 ou 20

1.551

2.025

6.607

8.627

À incluir imposto
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar e Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,26
da data de 10/02/2020 e estão sujeitos à variação cambial.

O que inclui:
- 08 (oito) noites de hospedagem em Hospedagem standard com café da manhã;
- 03 (três) almoços e 02 (dois) jantares;
- Guia acompanhante local em idioma espanhol;
- Traslados e passeios mencionados no programa em serviço regular;
- Seguro viagem TRAVEL ACE válido por 09 (nove) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos
de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura.

O que não inclui:
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-

Passagem aérea;
Passaportes e vistos consulares;
Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais;
Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas);
Passeios opcionais e/ou sugeridos;
Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc;
O que não estiver especificado como incluído.

Informações Gerais:
Formas de Pagamento
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia.
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300.
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard,
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista.
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia;
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.
Dados bancários
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4
CNPJ -64.521.354/0001-64
Raidho Turismo Viagens Ltda
Observações Importantes:
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem Travel Ace incluído no pacote clicando aqui.
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem;
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte;
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da
Polícia Federal;
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um tour leader e com
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a
viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de diferentes
nacionalidades e costumes;
- É necessário emissão de seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”;
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais;
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário;
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais.
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES

RUSSIA

(para brasileiros)



PASSAPORTE

Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao
Brasil



VISTO

Para permanência até 90 dias

Certificado Internacional de
Vacina contra Febre
Amarela
Seguro Viagem




É necessário emissão de seguro viagem com cobertura
mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”

 - obrigatório |  - não obrigatório
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