
 

 
 
 

GrandRus tours é uma agência de viagens fundada em 2006 e destinada a 
promover a cidade de São Petersburgo como um portal turístico para Rússia. 
Anualmente recebemos clientes da Europa, Ásia, Estados Unidos e América 
Latina.  
 
Temos todas as ferramentas necessárias para uma viagem bem organizada: 
contratos com hotéis, museus, restaurantes e teatros, o serviço de transporte 
de qualidade, bom atendimento, uma equipe de profissionais e especialistas 
em viagens e turismo que dominam línguas estrangeiras. 
 
Nós organizamos programas para grupos e clientes individuáis. Fornecemos o 
serviço de emissão de visto e prestamos todos os serviços de apoio durante a 
sua estadia na Rússia. 
 
GrandRus tours acompanha as novas tendências, anualmente participamos 
nas feiras internacionais de turismo: em Berlim (ITB), Madrid (FITUR), 
Helsínki (Matka), Poznan (Tour Salon), Buenos Aires (FIT), Rio de Janeiro 
(ABAV), México (FITA/ICOMEX), São Paulo (WTM), Singapure (ITB). 
 
Se procura uma solução boa e eficaz para a sua viagem de lazer ou negócios na 
Rússia, connosco terá uma viagem inesquecível com serviço e organização 
impecáveis. 
 
Atenciosamente, 
A equipe de GrandRus tours 
info@grandrus.com 
0079213743630 
0079213838430 
Karavannaya 1/240 
São Petersburgo 
Russia 
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Tarifário 2018 com guia em Portugues 
Os preços NETOS 
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• Programa de Moscou e São Petersburgo. 7 noites / 8 dias 
• Moscou. Excursões 
• Os preços de excursões em Moscou 
• São Petersburgo. Excursões 
• Os preços de excursões em São Petersburgo 
 
Nós oferecemos os circuitos com guia em Portugues: 
Rússia: 
• Moscou e São Petersburgo. 7 noites / 8 dias 
• As cidades do Anel de Ouro, Sergiev Posad, Moscou, Vladimir-Suzdal-Moscou-São 
Petersburgo. 12 noites / 13 dias 
• As jóias da Rússia. Moscou-São Petersburgo-Novgorod. 9 dias /10 noites 
• São Petersburgo. Cruzeiro do Báltico. De 1 ate 3 dias 
• Transiberiano/ Transmongoliano 
 
Extensões: 
• Países Bálticos 
• Ucrânia e Polônia 
• Escandinávia 
• Ásia Central. A Rota da Seda 
• Geórgia e Arménia 
 



 

 
 

 

As capitais da Russia. Moscou e São Petersburgo. 
7 noites / 8 dias.  

De sexta-feira ate sexta-feira. 
 
Dia 1. MOSCOU. Chegada em Moscou. Encontro com o motorista no aeroporto e traslado ao hotel 
para hospedagem. Dependendo do horário da chegada pode-se organizar actividades, ou apenas ter 
uma tarde livre na esplêndida capital russa. Noite em Moscou. 
Dia 2. MOSCOU. Café de manhã. Visita panorâmica: a impressionante Praça Vermelha - é aí que 
está fica o Mausoléu de Lenin e Catedral de São Basílio, com as suas famosas cúpulas multicoloridas, 
construída pela ordem do czar Ivão, o Terrível, e a magnífica "Loja Universal" GUM, atigamente o 
mais importante centro comercial do país. Perto está o famoso Teatro Bolshoi, o imponente edifício 
da Lubianka, os rendimentos ex-KGB e as belas igrejas do velho bairro Kitay Gorod. Visitamos a 
majestosa Catedral do Patriarca de Moscou –catedral do Cristo  Salvador, a maior igreja ortodoxa do 
mundo. Visitamos o Metrô de Moscou que foi inaugurado em 1935  é um verdadeiro museu 
subterrâneo. Na sua decoração participaram os artistas mais importantes da época. Hoje é o 
principal meio de transporte na cidade, com 300 km de cumprimento de linhas e 182 estações, 44 
das quais são consideradas património da herança cultural do país. Voltamos para hotel. Noite em 
Moscou. 
Dia 3. MOSCOU. Café de manhã. Pela manhã visitamos o território da antiga fortaleza chamada 
Kremlin construída no século XII que agora abriga os principais órgãos de governo político e 
religioso. Visitamos a Catedral da Assunção, Catedral Arkhanguelsky, Catedral da Anunciação, o 
Campanário de Ivão, os grandes monumentos, etc. Tempo livre. Noite em Moscou. 
Dia 4. MOSCOU - SAO PETERSBURGO. Café de manhã. Traslado para a estação de trem para pegar 
o trem de alta velocidade Sapsan. Chegada a São Petersburgo. Encontro com o motorista na 
plataforma. Traslado para hospedagem. Noite em São Petersburgo. 
Dia 5. SAO PETERSBURGO. Café de manhã. Durante o tour de visita panorâmica pela manhã 
vemos: perspectiva Nevsky - a esplêndida avenida principal, Ilha Vasilievskiy, antigo porto, a área da 
universidade, Praça de Teatro, entramos na Igreja de São Nicolau, no bairro de Fyodor Dostoevskiy, 
Praça de Santo Isaak e Catedral de Santo Isaak, com as gigantescas colunas de granito vermelho, 
vemos o Cruzador Aurora – o antigo navio da Marinha Imperial cujo canhão marcou o início da 
Revolução Russa em 25 de outubro de 1917. Visitamos a Fortaleza de Pedro e Paulo, no território da 
qual se encontra a Catedral de São Pedro e São Paulo, onde numa capela lateral em 1998 foram 
enterrados os restos mortais do último imperador russo Nicolau II e de sua família. Tarde livre. 
Noite em São Petersburgo. 
Dia 6. SAO PETERSBURGO. Café de manhã. Pela manhã vamos visitar o maior museu do país que 
consiste de 5 predios – Ermitage, começamos pelo edifício mais antigo - Palácio de Inverno, 
residência dos czares. Hoje, o Ermitage é uma das maiores galerias de arte do mundo. O Museu 
possui uma coleção de pinturas italianas, flamengas, francêsas, espanholas, etc. Destacam-se as 
obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, também pintores europeios etc. Tarde livre. Noite 
em São Petersburgo. 
Dia 7. SAO PETERSBURGO. Café de manhã. Visita de Peterhof, também chamado "Versailles russo" 
foi a principal residência de verão dos czares. Localizado na costa sul do Golfo da Finlândia, perto do 
mar a 25 km da cidade de São Petersburgo, é, sem dúvida, uma das principais atrações da antiga 
capital imperial. É um vasto complexo que inclui Palácio Grande, parque, vários pavilhões e palácios 
espalhados pelos belos jardins. O Jardim é especialmente famoso pelas 150 fontes e três cascatas, 
entre as quais a “Cascata Dourada” adornados com estátuas de ouro da beleza incomparável. Pela 
tarde retorno para cidade. Noite em São Petersburgo. 
Dia 8. SAO PETERSBURGO. Café de manhã. Transfer para o aeroporto. 



 

 
 
 

Preços Netos/pessoa em USD.  
 

PRECIO NETO POR PERSONA EN USD 01/01- 16/04, 16/10/2018 – 16/04/2019 
(TEMPORADA BAJA) 

 CAT. 4* 2 
PAX 

3-6 
PAX 

7-8 
PAX 

9-10 
PAX 

SUPLEMENTO 
HAB. 

INDIVIDUAL 

DBL/PP 1200 
usd 

1151 
usd 

821 
usd 

767 
usd 

 
350 usd 

 
 PRECIO NETO POR PERSONA EN USD 17/04 – 20/05 & 16/07 – 15/10  
(TEMPORADA ALTA)* 

 CAT. 4* 2 
PAX 

3-6 
PAX 

7-8 
PAX 

9-10 
PAX 

SUPLEMENTO 
HAB. 

INDIVIDUAL 

DBL/PP 1483 
usd 

1446 
usd 

1117 
usd 

1062 
usd 

 
600 usd 

 
 

Por causa da diferença no cambio da moeda é importante especificar o preço antes da reserva (para 
os periodos de congresso a taxa não é válida: 
05.02-08.02.18 –  Prodexpo 
03.04- 04.04.18 - Mosbuild 
15.05-19.05.18 – Forum juridico 
23.05-27.05.18 - Forum Económico 
14.06-15.07.18 – Copa do Mundo 
10.09-13.09.18 – Food World Exhibition 
Octubre 2018    –  Gas Forum 2018 
05.12 -08.12.18 - Congreso de Bonos 2018 
Durante o passeio pode ralizarse algumas alterações na ordem das visitas. 
 

Preço do passeio inclui: 
• Acomodacao em hotéis de 4 * em quartos DBL/TWIN; 
• Moscou (3 noites) / São Petersburgo (4 noites) - centrico! 
• Café da manhã- buffet no hotel 
• Sapsan trem rápido bilhete Moscou-São Petersburgo clase turista 
• Transfer in / out com acompanhante 
• Excursões de acordo com o programa com guia em Portugues 
• Taxas de museu para entrada de acordo com o programa 

Não estão incluídos: 
• Bilhetes de avião para a Rússia 
• Seguro de saúde 
• Despesas pessoais (álcool e outras bebidas, lavanderia) 
• Gorjetas 
• Porteiros 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

Moscou. Excursões. 
Moscou é a capital do país, fundada em 1147 pelo príncipe russo Yuri Dolgoruky. Hoje é o centro político, 
industrial, comercial, científico, histórico e cultural, é uma cidade de sete montanhas, onde o ambiente é 
realmente exótico. Passear pelas ruas e vastas avenidas desta cidade é como estar dentro duma lenda, onde as 
fantasias mais surpreendentes tornam-se realidade. A mistura da arquitetura czarista, edifícios da era 
soviética e costruções modernas tem um charme pouco comum. Só em Moscou você poderá contemplar a 
história deste grande país, penetrar no mistério e entender aquilo que "a alma da Rússia". 
Visita panorâmica.  4 horas. 
Durante a visita passamos pelos lugares mais atraentes de 
Moscou: a impressionante Praça Vermelha onde fica o 
Mausoléu de Lenin e Catedral de São Basílio, com as suas 
famosas cúpulas multicoloridas, construída pela ordem do czar 
Ivão, o Terrível, e a magnífica "Loja Universal" GUM, atigamente 
o mais importante centro comercial do país. Perto está o 
famoso Teatro Bolshoi, o imponente edifício da Lubianka, os 
rendimentos ex-KGB e as belas igrejas do velho bairro Kitay 
Gorod. Visitamos a majestosa Catedral do Patriarca de Moscou 
–catedral do Cristo Salvador, a maior igreja ortodoxa do mundo. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-15 

Transporte carro minivan minibus 

Preço por pax, USD 212 106 700 53 50 44 38 29 212 106 

Kremlin. 3 horas. Sem transporte. 
A antiga fortaleza chamada Kremlin foi construída no século XII. 
Mesmo agora abriga os principais órgãos de governo político e 
religioso. Dentro da muralha de Kremlin você vai encontrar 
monumentos que surgiram ao longo de seis séculos, assim 
diferentes épocas deixaram a sua marca na imagem 
arquitectónica do Kremlin. Estes monumentos são testemunhas 
dos acontecimentos mais importantes da história da Rússia. No 
território do Kremlin visitamos a Catedral da Assunção, Catedral 
Arkhanguelsky, Catedral da Anunciação, o Campanário de Ivão e 
outros grandes monumentos.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 226 120 84 67 56 49 45 36 

O Arsenal. 3 horas. Sem transporte. 
É um museu de grandes tesouros de príncipes russos que foi 
fundado no século XIV, pelo príncipe Ivão Kalitá. Desde a sua 
fundação até o século XVIII o Arsenal além de museu foi uma 
empresa estatal para fabricar armas, objectos de ouro, prata, 
pedras preciosas. 
Hoje, o Arsenal apresenta objetos de arte decorativa, presentes de 
embaixadores estrangeiros, colecção de armas dos seculos XIII-
XVIII, vestuário, têxteis, jóias, peças de ouro, prata, pedras 
preciosas, marfim, porcelana, roupas de czares, tecidos bordados 
com pérolas e pedras preciosas, carruagens e os famosos ovos de 
Páscoa de Carl Fabergé. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 232 125 90 72 62 55 50 43 

 
 



 

 
 
Metrô de Moscou. 1 horas. Sem transporte. 
O metrô de Moscou inaugurado em 1935 é um verdadeiro museu subterrâneo. 
Na sua decoração participaram os artistas mais importantes da época. Hoje é o 
principal meio de transporte na cidade, com 300 km de cumprimento de linhas 
e 182 estações, 44 das quais são consideradas património da herança cultural 
do país.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 100 52 35 27 22 19 16 13 

Catedral de São Basílio. 1 hora. Sem transporte. 
Um dos pricipáis marcos arquitetônicos da capital russa, este monumento foi 
icluído pela UNESCO no Património Mundial. A construção da catedral, 
encomendada pelo czar Ivão, o Terrível, foi realizada em 6 anos, durou de 1555 
até o 1561. Diz a lenda que o Czar Ivão cegou o arquiteto Yakovlev Postnik para 
impedir que fizesse outro projeto superior a edifício existente. Mas claro que é 
nada mais que uma fábula: dentro de alguns anos Yakovlev participou na 
construção da Catedral de Kazán em Kremlin. Hoje, a catedral é o mais 
reconhecido símbolo do país. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 113 63 47 38 33 30 28 25 

Museu de Belas Artes Pushkin. 2 horas. Sem transporte. 
O museu foi aberto em 31 de maio de 1912 por Universidade de Moscou 
como um Museu de Belas Artes. Como base da coleção do museu 
serviram os objetos da Universidade de Moscou que representam os 
períodos mais importantes da história da arte desde os tempos antigos 
até os nossos dias.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 110 60 44 36 31 27 25 22 

Rua Arbat. 1 hora. Sem transporte. 
É uma das mais antigas ruas de Moscou o nome da qual 
provem da palavra "Arbad" ou "Rabad" que significa 
"subúrbio". Nos anos 1974 – 1986 Arbat torou-se rua de 
pedestres com muitas lojas, cafés, zonas comerciais, 
restaurantes, vendedores ambulantes e assim por diante. Hoje 
a rua Arbat é uma rua histórica onde o passado se encontra 
com presente. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 100 50 33 25 20 17 14 11 

Mosteiro Novodevitchiy. 2 horas. Sem transporte. 
É o mais famoso mosteiro em Moscou e é um dos poucos que manteve a 
sua original aparência intacta desde o século XVII. 
Em 2004, o mosteiro foi declarado Património da Humanidade. Segundo a 
lenda, o belo lago, localizado ao lado das paredes do mosteiro, serviu da 
inspiração para o famoso compositor russo Pyotr Tchaikovsky quando 
compôs a obra "Lago dos Cisnes".  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 135 72 50 40 33 29 26 22 



 

 

 

Sergiev Possad. 6 horas.  

Sergiev Possad está situado a cerca de 60 km de Moscou. Nesta pequena 

cidade, o monumento mais interessante é o mosteiro de São Sérgio e 

Santíssima Trindade que combina os estilos arquitetônicos de séculos XV-

XIX, representado assim varias épocas da arquitetura russa.  É um 

importante centro espiritual ortodoxo onde moram mais de 300 monges.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 263 138 97 93 77 66 59 49 

A Galeria Tretyakov. 3 horas. Sem transporte. 
A Galeria Tretyakov é um museu que representa pintura russa desde os ícones 
do século XIV até as obras do século XX. Tem mais de 130 mil peças e é uma 
verdadeira enciclopédia da vida russa com a maior coleção do mundo das artes 
plásticas russas. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 113 63 47 38 33 30 28 25 

O Museu aeroespacial. 2 horas. Sem transporte. 
O Museu aeroespacial se encontra nas catacumbas escavadas debaixo do 
Monumento dos Conquistadores do Espaço, um foguete sustentado em uma 
enorme esteira Titanium de 100 metros de altura construída em 1964 ao 
lado da estação de metro VDNKh, na órbita externa da capital russa. No 
museu você vai ver a cápsula da Vostok-1 em que Gagarin retornou à Terra, 
um Lunokhod ou Sputnik-5, a gaiola original em que em 1960 foram lançados 
para o espaço os cachorros Belka  e Strelka, que voltaram para a Terra ilesos, 
ao contrário de seu congênere Laika, que morreu em órbita em 1957, e foi o 
primeiro ser vivo lançado para o espaço. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 107 59 42 34 29 26 24 20 

Museu da II Guerra Mundial. 2 horas. Sem transporte. 
O museu é o ponto mais importante do Parque da Victoria que fica na Colina 
Poklonnaya. A exposição do Museu inclui uma série de salas que ocupam a 
área de mais de 14.000 metros quadrados. Aquí estão documentos oficiais e 
cartas pessoais, artigos de jornais, meios da comunicaçaõ na guerra, 
panoramas de batalhas mais importantes, fotografías e nomes de todos os 
heróis que mostraram grande coragem defendendo Rússia. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 110 60 44 36 31 27 25 22 

Bunker 42. 2 horas. Sem transporte. 
O projeto foi iniciado na década dos anos 40, em 1956 o bunker da área total 
de 7000 m2 foi aprovado pela comissão estadual e submetido ao Ministério 
da Defesa. Bunker fica no coração da capital, depois de ter servido durante 
quase 30 anos de vigilância de 24 horas para garantir a segurança do país em 
caso de ataque nuclear, em 2006 foi comprado por uma empresa privada e 
aberto para o público. 

 
 

 
 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 150 100 83 75 70 67 65 61 



 

 
 

 
Paseo Nocturno. 3 horas. 
Moscou de noite torna-se numa cidade totalmente diferente da cidade 
que vemos durante o dia. Os edifícios e praças da cidade ficam 
iluminados, o transito se acalma, se nota mais a grandeza e o 
esplendor da capital russa. Visitamos os seus marcos mais 
proeminentes: Praça Vermelha, Universidade de Moscou, Jardim da 
Victoria, ruas históricas e praças principais. Fazemos várias paradas 
para desfrutar de Moscou à noite. Quando o passeio terminar, 
voltamos de ônibus para o hotel.  
 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 254 127 84 77 62 51 44 34 

 
Excursão para o Teatro Bolshoi. Consultar. 
Visita para o teatro mais famoso do país. Entramos pela porta da frente 
e vamos  até o interior recém-restaurado. Vamos ver o famoso palco 
em que foram representadas as jóias da ópera e balé, tais como " Lago 
dos Cisnes" de Tchaikovsky, "Giselle" de Adão, "Ruslan e Lyudmila" de 
Glinka. Depois continuamos  a visita pelo corredor histórico, colunata, 
corredor subterrâneo. 
 
 
 
 

Trem Sapsan. Consultar. 
Sapsan é um trem de alta velocidade desenvolvido pela empresa Simens 
especialmente para a ferrovia russa. Este nome foi-lhe atribuído a este 
trem em honra do falcão-peregrino, pássaro-Sapsan. O tempo de viagem 
entre as duas capitais, Moscou e São Petersburgo, é de três horas e 45 
minutos com o velocidade que chega até 200 km / h. 

 

 



 

 

 
Preços em USD/pax.  

 

Excursões Duração 
1 

pax 
2 

pax 
3 

pax 
4 

pax 
5 

pax 
6 

pax 
7-8  
pax 

9-
10  

pax 

11-
12  

pax 

Visita Panorámica.  4h 
212 106 700 53 50 44 38 29 24 

Kremlin.  
Sem transporte. 

2h 
226 120 84 67 56 49 45 36 33 

O Arsenal.  
Sem transporte. 

2h 
232 125 90 72 62 55 50 43 39 

Metro de Moscou.  Sem 
transporte. 

1h 
100 52 35 27 22 19 16 13 11 

A Catedral de Sao Basilio. 
Sem transporte. 

2h 
113 63 47 38 33 30 28 25 23 

Museu de Belas Artes 
Pushkin. Sem transporte.  

2h 
110 60 44 36 31 27 25 22 20 

Rua Arbat.  
Sem transporte. 

1h 
100 50 33 25 20 17 14 11 9 

Mosteiro Novodevichi.   
Sem transporte. 

2h 
135 72 50 40 33 29 26 22 20 

Serguiev Posad.  5h 
263 138 97 93 77 66 59 49 42 

Galeria Tretyakov.  
Sem transporte. 

3h 
113 63 47 38 33 30 28 25 23 

O museu aeroespacial. 
Sem transporte. 

2h 
107 59 42 34 29 26 24 20 18 

Museu de II Guerra 
Mundial. Sem transporte. 

2h 
110 60 44 36 31 27 25 22 20 

Bunker 42.   
Sem transporte. 

2h 
150 100 83 75 70 67 65 61 59 

Moscow by night.  3h 
254 127 84 77 62 51 44 34 28 

 



 

 
 

 
São Petersburgo. Excursões. 

 
São Petersburgo é uma das cidades mais belas do mundo. É uma jóia que fica na foz do rio Neva, perto do 
mar Báltico. A cidade é chamada com frequência da "Veneza do Norte". Uma das maravilhas de São 
Petersburgo são as misteriosas noites brancas, quando o sol se esconde atrás do horizonte por poucas horas 
e não escurece: são noites com céu claro. Isso acontece em junho - início de julho, a estação mais bela e 
romântica para visitar São Petersburgo. O esplendor da Rússia Imperial se refletiu na arquitetura desta 
maravilhosa cidade. São Petersburgo guarda o seu próprio encanto e é muito diferente de qualquer outra 
cidade européia. 
Visita panorâmica de São Petersburgo. Duração de 4 
horas. 
Durante a visita, vemos Nevsky Prospect - a rua principal com 
esplêndidos edificios: o elegante Gostiniy Dvor (o mais antigo 
shopping center), Casa Zinger, Palácio Stroganov e a 
imponente Catedral de Nossa Senhora de Kazán. 
Atravessamos a ilha Vasilievskiy, passamos pelo porto antigo, 
a área da universidade, vemos a cúpula dourada da Catedral 
de Santo Isaak e o magnífico jardim de verão, fazemos uma 
parada no Campo de Marte onde fica o “fogo eterno” e 
apreciamos uma vista deslumbrante das cúpulas 
multicoloridas da Igreja do Santo Salvador sobre o Sangue 
Derramado. 
 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Transporte coche minivan minibus 

Preço por pax, USD 212 106 700 53 50 44 38 29 

A Fortaleza de São Pedro e São Paulo. Duração 1 hora. Sem transporte. 
É o centro histórico e arquitetônico de São Petersburgo. Foi o 
primeiro edifício da cidade, construído em 27 maio de 1703 – esta 
data é considerada como a data da fundação de São Petersburgo. 
No território da fortaleza fica a Catedral de São Pedro e São Paulo,  
na capela lateral da qual foram enterrados os restos mortais do 
último imperador russo Nicolau II e familia dele. Atualmente, a 
Fortaleza e a Catedral de São Pedro e São Paulo são museus da 
história da cidade. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 110 60 44 36 31 27 25 22 

Museu Ermitage. Duração de 3 horas. Sem transporte. 
O museu está no antigo Palácio de Inverno, residência dos czares. Os 
seus interiores suntuosos são o cenário perfeito para uma coleção 
ampla de obras-primas. Ermitage é o maior museu da Rússia e um 
dos maiores do mundo, com mais de três milhões de obras de arte. 
Tem coleções de pintura e escultura, vidro e porcelana, tapeçarias e 
jóias, gravuras, antiguidades, armas, medalhas, moedas, livros 
preciosos. Vemos as coleções da pintura italiana, flamenga, francêsa e 
espanhola; as obras de Leonardo da Vinci, Rafael e Rembrandt. O tour 
básico nos leva aprox.3 horas. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 116 66 50 41 36 33 31 27 



 

 
 
 
Peterhof. Jardim e Palácio. Duração de 5 horas. 
Peterhof, também chamado "Versailles russo" foi a principal 
residência de verão dos czares. Localizado na costa sul do 
Golfo da Finlândia, perto do mar e cerca de 25 km da cidade 
de São Petersburgo, é, sem dúvida, uma das principais 
atrações da antiga capital imperial. É um vasto complexo que 
inclui Palácio Grande, parque, vários pavilhões e palácios 
espalhados pelos belos jardins. O Jardim é especialmente 
famoso pelas 150 fontes e três cascatas, entre as quais a 
“Cascata Dourada” adornados com estátuas de ouro da 
beleza incomparável.  

 
 
 

Pushkin. Palácio de Catarina I e Jardim. Duração de 5 horas. 
A pequena cidade de Pushkin, localizada a 30 km ao sul de São Petersburgo, foi chamada assim em 
homenagem do maior poeta russo. Antigamente se chamava de “Tsárskoye Seló” ou "Aldeia dos Czares". É 
uma das mais belas residências imperiais, o Palácio da Catarina foi dedicado à esposa de Pedro, o Grande, 

Catarina I. Este palácio também foi o lugar 
preferido da Catarina II, a Grande, que 
impressionava os convidados com incomparável 
Salão de Ambar, as paredes do qual foram 
totalmente cobertas com painéis de âmbar do 
Báltico. Fechado para o público por quase um 
século, foi completamente restaurado em 2003, 
para o tricentenário de São Petersburgo. O belo 
palácio fica rodeado pelo maravilhoso parque 
onde poderá passear entre bétulas e tílias, lagos 
e lagoas, pontes, esculturas, pérgulas. 

 
 
 

Pavlovsk. Palácio de Paulo e Jardim. Duração de 5 horas. 
Pavlovsk foi um presente de Catarina a Grande para o filho, o 
futuro Czar Paulo I, em 1777. O lugar obteve o nome de 
Pavlovsk e foi enriquecido com muitas obras de arte graças a 
esposa do Czar, Maria Fedorovna, grande amante das artes, 
que era amiga de muitos artistas. Durante a visita 
apreciamos o requinte das salas, a harmonia das cores, a 
elegância das lareiras de mármore de Carrara, uma grande 
coleção de porcelanas e pinturas e objetos de marfim. O 
grande jardim de 600 hectares, originalmente terreno de 
caça imperial, é uma obra-prima da arquitetura paisagista. 
Em suas florestas de bétulas frondosas se escondem as 
numerosas pérgulas, pavilhões e colunatas que surpreendem 
o visitante na curva de uma trilha ou numa clareira da 
floresta. Visitamos o Palácio de Paulo I e parte do esplêndido jardim.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 264 137 94 87 72 61 54 44 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 257 144 107 101 87 78 71 62 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 243 130 92 87 73 64 57 48 



 

 
 

 
Passeio no barco pelos rios e canais de São Petersburgo. 
Duração 1 hora. Sem transporte. 
É um dos passeios mais bonitos que se pode fazer nesta cidade, 
desde o barco ve-se todo o esplendor da "Veneza do Norte": vai 
ver os palácios, cúpulas das catedrais e igrejas, prédios 
administrativos e casas da nobreza e dos burgeses. Tudo isso 
cria uma atmosfera única e é um dos melhores passeios para 
apreciar a beleza e harmonia de São Petersburgo.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 116 66 50 41 36 33 31 27 

 
Palacio Yusupov e exposição "assassinato de Rasputín". 
Duração de 3 horas. Sem transporte. 
Temos a oportunidade de visitar a casa duma das famílias mais 
ricas, nobres e famosas na história russa: o Palácio Yusupov 
que fica nas margens do rio Moika foi construído no século 
XVIII e reformado pelos melhores arquitetos da época. Dentro 
vemos o teatro privado para 180 pessoas decorado no estilo 
rococó. No porão do palácio está a exposição sobre Grigoriy 
Rasputin que conta a história do assassinado deste homem, 
ilustrada com figuras de cera.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 127 77 61 53 48 44 42 39 

Apartamento comunitário (comunálka). Duração 1 hora. Sem transporte. 
Comunálka - é um fenômeno da União Soviética que é um apartamento - 
propriedade do Estado. O apartamento tinha vários quartos, que eram 
distribuídos entre familias de acordo com as normarivas estatais. Assim, 
num apartamento comunitário podiam viver várias famílias ao mesmo 
tempo. Cada família ocupava um quarto e todos compartilhavam a 
cozinha, o banheiro e o corredor. Esta visita é uma oportunidade de 
conhecer o típico apartamento comunitário da era soviética, encontrar 
pessoas, ver suas costumes e tradições.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 240 120 80 60 48 40 34 26 

 
São Petersburgo nocturno.  Duração de 3 horas. 
É um dos passeios mais bonitos que você pode fazer em São 
Petersburgo para desfrutar da sua atmosfera única: as luzes 
iluminam as fachadas antigas, as cúpulas douradas das catedrais 
brilham no crepúsculo das noites brancas. À noite, comeca a 
navegação no rio Neva e as pontes sobre o rio ficam levantadas até a 
madrugada. É tudo um show para não perder. 
 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 254 127 84 77 62 51 44 34 

 



 

 
 
 

Novgorod. Duração de 11 horas. 
Novgorod é uma antiga cidade russa que está localizada a 
cerca de 200 km a sudeste de São Petersburgo, perto do rio 
Volkhov. A história da cidade é a mais rica em 
acontecimetos importantes das terras russas. A cidade tem 
muitas igrejas antigas, nalgumas delas foram conservados 
afrescos seculares. Uma visita muito interessante é o 
passeio pelo antigo mosteiro de São Jorge, localizado ao 
lado do museu ao ar livre da arquitetura em madeira. Este 
conjunto chama-se “aldeia Vitoslavitsi”, é uma reconstrução 
em madeira duma aldeia típica russa com muitas igrejas, 
casas, celeiros e pequenos jardins.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 537 311 235 226 198 179 165 147 

Show folclórico. Duração de 3 horas. Sem transporte. 
É um show divertido e animado durante o qual apresentam danças e músicas de 
diferentes regiões da Rússia com roupas tradicionais e músicas típicas para 
cada região. No show participam as melhores equipas profecionais de São 
Petersburgo que divulgam cultura e tradições russas pelo mundo. O show dura 
1 hora e meia e inclui um intervalo de 30 minutos. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 150 100 83 75 70 67 65 61 

Museu da Arte Russa. Duração de 2 horas. Sem transporte. 
É o Museu que abriga a maior parte das obras de pintores, escultores, 
ilustradores e artesãos nacionais desde o século X até a época 
vanguarda. 
A coleção do Museu da Arte Russa possui 400 mil obras através das 
quais vemos a história completa da arte russa desde o século X até hoje. 
Aquí estão representados ícones antigos, pinturas, arte gráfica, 
escultura, arte decorativa e aplicada, arte popular e numismática, e 
uma das melhores coleções da vanguarda Soviética. 

 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 111 62 45 37 32 29 26 23 

A Caterdral de Santo Isaak. Duração 1 hora. Sem transporte. 
A Caterdral de Santo Isaak é a mais suntuosa e magnífica catedral de 
São Petersburgo. O arquiteto francês Auguste Montferrand demorou 
40 anos para costruir esta majestosa Catedral no coração da cidade. A 
cúpula do Sato Isaak é considerada a quarta maior da Europa em 
tamanho. Dentro da Catedral durante a missa podiam entrar 12 mil 
pessoas, mas depois, em 1928, foi fechada para o culto e dentro de três 
anos aqui começou a funcionar Museu de Ateísmo. Atualmente, a 
Catedral é Museu da história da construção da Catedral. 
 
 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 113 64 47 39 34 31 28 25 



 

 
 

A Igreja do Santo Salvador sobre o Sangue Derramado. Duração 1 hora. Sem transporte. 
A Igreja da Ressurreição de Cristo foi construída no local onde o 
dia 1 de marco de 1881 foi mortalmente ferido o imperador 
russo Alexandre II. Neste mesmo lugar o filho do imperador 
erigiu a Igreja de "Salvador sobre Sangue Derramado." 
O templo foi construído em 1883-1907 pelo projeto de Alfred 
Parland. Santo Salvador foi projectado de acordo com os 
modelos das igrejas costruídas em Moscou e Yaroslavl no século 
XVII. A decoração da catedral impressiona com a riqueza e 
diversidade dos elementos. A área total dos mosaicos chega a 
7.000 metros quadrados, que foram executados em 12 anos 
pelos mosaicistas da oficina privada russa dos irmãos de Frolov 
e da Academia de Belas Artes de São Petersburgo.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Preço por pax, USD 113 64 47 39 34 31 28 25 

Restaurante “Podvorie”. Consultar. 
Almoço ou jantar em 'Podvorie' será uma continuação perfeita do 
passeio pelos parques de Pavlovsk ou Pushkin. Em 10 anos da 
existência este restaurante ganhou sua popularidade e reputação. 
Proeminentes políticos, empresários, artistas tornaram-se clientes 
habituais do restaurante. V.V. Putin comemorou seu aniversário aqui, 
Rostropovich é visitante frecuente de 'Podvorie'. O príncipe Charles, 
Guerjard Shreder, Jack Shirack - estão entre aqueles que visitaram este 
restaurante. 
Viagem de barco hydrofoil para Peterhof. Consultar. 

Partindo do lugar mais bonito de São Petersburgo, do Palácio de Inverno, 
em frente ao Strelka e a Fortaleza de Pedro e Paulo, este passeio segue 
pelo rio, sob as pontes mais emblemáticas do centro da cidade, até a foz 
do rio Neva, e logo pelo Golfo da Finlândia. 
O ballé russo. Duração de 3 horas. Consultar. 

Propomos visitar um dos teatros de 
ballé clásico russo em São 
Petersburgo. A Escola russa de 
Ballet é considerada uma das 
melhores do mundo. As obras são acompanhadas pela orquestra 
sinfônica. 
con la orquesta sinfónica. 
 



 

 
 
 

Preços em USD/pax. 

  

 

Excursões Duração 
1  

pax 
2  

pax 
3  

pax 
4  

pax 
5  

pax 
6  

pax 
7-8  
pax 

9-10  
pax 

11-
12  

pax 

Visita panorâmica 4 h 
212 106 700 53 50 44 38 29 24 

A Fortaleza de São 
Pedro e São Paulo. 
Sem transporte. 

1 h 

110 60 44 36 31 27 25 22 20 

Museu Ermitage. 
Sem transporte 

3 h 
116 66 50 41 36 33 31 27 25 

Peterhof. Jardim e 
Palácio. 

5 h 
264 137 94 87 72 61 54 44 38 

Pushkin. Palácio de 
Catarina e jardim. 

5 h 
257 144 107 101 87 78 71 62 56 

Pavlovsk. Palácio de 
Paulo e jardim. 

5 h 
243 130 92 87 73 64 57 48 42 

Passeio de barco 
pelos rios e canais. 
Sem transporte. 

1 h 

116 66 50 41 36 33 31 27 25 

Palácio Yusupov. 
Sem transporte. 

3 h 
127 77 61 53 48 44 42 39 37 

Apartamento 
Comunitário. Sem 
transporte. 

1 h 

240 120 80 60 48 40 34 26 23 

Passeio nocturno. 3 h 
254 127 84 77 62 51 44 34 28 

Novgorod. 10 h 
537 311 235 226 198 179 165 147 136 

Espetáculo 
folklórico. 

3 h 
150 100 83 75 70 67 65 61 59 

Museu da Arte Russa.  
Sem transporte. 

2 h 
111 62 45 37 32 29 26 23 21 

Caterdral de Santo 
Isaak.  Sem 
transporte. 

1 h 

113 64 47 39 34 31 28 25 23 

Igreja do St Salvador. 
Sem transporte. 

1 h 
113 64 47 39 34 31 28 25 23 


