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A GrandRus tours é uma agência de viagens fundada em 2006 com a missão de promover as 
cidades de Moscou e São Petersburgo como portais turísticos da Rússia. 
A GrandRus tours oferece tailor made tours e serviços turísticos na Rússia e países vizinhos (Países 
Bálticos, Escandinávia, Ásia Central, região do Cáucaso, Ucrânia e Bielorrússia) para profissionais 
em turismo e viagens.
Nós oferecemos e coordenamos serviços locais de acomodação, transporte, guias em português 
e eventos.
Também criamos uma grande variedade 
de programas de acordo com os 
interesses especiais do seu 
cliente.
Seu cliente será cuidado 
e terá uma viagem 
inesquecível contando 
com nossos serviços e 
organização.
A GrandRus tours é 
uma ótima solução para 
a sua viagem de lazer ou 
negócios na Rússia!
Somos confiáveis, flexíveis, 
rápidos!



Nos oferecemos:
Serviço de assistência pessoal e padrões profissionais à lá carte.

Temos todas as ferramentas necessárias para uma viagem bem organizada: contratos com hotéis, 
museus, restaurantes e teatros, serviço de transporte de qualidade, bom atendimento e uma 
equipe de profissionais e especialistas em viagens e turismo que dominam línguas estrangeiras.

Criamos tailor made tours:
Viagens de lazer em grupo

Viagens por interesse
MICE

Nossos roteiros incluem 
acomodação em hotéis de 3 

a 5 estrelas para passeio 
cultural, religioso, de 

negócios, esportivo ou  
vento.

Cobrimos todo 
o espectro de 
atividades na Rússia e 
seus países vizinhos.

Entre em contato 
conosco para discutir 

detalhes e preparar um 
roteiro com  valores para 

seus clientes.



Viagens de lazer em grupo
Viagens de lazer são nossos pedidos mais populares. A GrandRus tours promete uma experiência 
única para grupos em viagens de lazer cobrindo toda a gama de atividades e diversão para o seu 
grupo.
A GrandRus tours busca uma solução eficaz para a sua viagem de lazer na Rússia. A hospedagem 
que oferecemos possui qualidade comprovada, nossos guias são entusiasmados e experientes, o 
serviço de transporte e o atendimento de primeira e os restaurantes 
servem a deliciosa cozinha local. Somos uma 
equipe de profissionais e especialistas 
em viagens de turismo que 
domina línguas estrangeiras 
sempre acompanhando 
as novas tendências no 
mercado.
Nossos programas são 
desenhados de modo 
que cada pessoa 
disfrute do passeio 
pelo país e veja seu 
melhor.
A GrandRus tours torna 
sua viagem inesquecível com 
serviço e organização impecáveis.



Viagens por interesse
Oferecemos entretenimentos de formas variadas:

Passeio cultural ou de arquitetura
Histórico
Religioso

Tours urbanos
De negócios

Esportivo ou de aventura
Gastronômico 

Àqueles que quiserem 
saber algo mais 

especial sobre a Rússia 
oferecemos uma 
grande variedade 
de opções. Conte-
nos seus interesse 
e criaremos 

uma experiência 
excepcional para todos 

os seus desejos



MICE
A emocionante história do um país de natureza deslumbrante, grandes museus, hotéis 
fantásticos, clássicos da música universal, monumentos de caráter nacional e cultura única.
Nós idealizamos o projeto, estruturamos a construção e realizamos o seu tour.
Podemos gerenciar seu programa desde o início até o final com talento e originalidade 
deixando uma impressão duradoura.
Para:
Convenções e reuniões corporativas
Lançamentos de produtos e 
inaugurações
Passeios sociais corporativos
Eventos temáticos e 
privados
Programas de incentivo 
e de formação de 
equipe

A GrandRus tours 
oferece programas 
únicos e cheios de 
emoção.



Por que escolher  a GrandRus Tours?
 

• Acreditamos na comunicação aberta e honesta;
• Respeitamos o tempo e o esforço de cada um;
• “Tratamos os outros como gostaríamos de ser 

tratados”;
• Incentivamos uns aos outros a 

experimentar o melhor em viagens;
• Somos sócios confiáveis com 

conhecimento e experiência 
sobre a Rússia como 

destino turístico;
• Acompanhamos as 

novas tendências.



Por que  a Rússia?
A Rússia é um país de imensa variedade que afeta todos os cinco sentidos e emoções humanas 
ao mesmo tempo.
Visão: O Museu Hermitage e o Palácio de Inverno em São Petersburgo compõem um dos 
mais prestigiados museus do mundo. São 3 milhões de obras de arte, entre elas coleções dos 
consagrados Henri Matisse e Pablo Picasso, além de relíquias da arte japonesa do século XVIII e 
da Jordânia antiga.
Tato: Matrioshka, a boneca russa, é um souvenir tradicional da Rússia. É composta por uma série 
de bonecas feitas de diversos materiais que são colocadas umas dentro das outras. A palavra 
provém do diminutivo do nome próprio Matryona.
Olfato: Os bosques russos. O cheiro dos pinheiros dos bosques que ocupam cerca de 70% do 
território do país.
Paladar: a cozinha russa é uma das mais diferenciadas do mundo. Os pratos mais típicos são 
“Blinis”—pequenos crepes dourados que simbolizam o Sol primaveril. As blinis podem ser servidas 
com caviar  preto ou vermelho. A vodka é uma popular bebida destilada, incolor, quase sem sabor 
e com um teor alcoólico entre 35 e 60%.
Audição: A música da Rússia é uma das mais importantes do mundo, tendo produzido obras e 
nomes entre os mais importantes da cultura universal há pelo menos 200 anos. Destacam-se 
principalmente as composições eruditas e peças para balé de Tchaikovsky e do Grupo dos Cinco 
(Mussorgsky, César Cui, Rimsky Korsakov, Balakirev e Borodin).



Contatos
Contate-nos ou envie um e-mail para mais informações sobre nosso serviços e produtos.

Nós adoramos o nosso destino e temos certeza que você vai gostar também!
GrandRus Tour LTD

Karavannaya st., 1 office 145
191027 São Petersburgo

Rússia
MBT 013842 

www.grandrus.com
info@grandrus.com

0079213743630
0079213838430




