
 

FORMULA 1/ SOCHI/ 
23-28 SETEMBRO 2020 

 
 
SOCHI. 23 de Setembro:  
Chegada em Sochi. Encontro com o motorista.  
Traslado ao hotel.  Acomodação em hotel. Devido à hora de chegada, você pode organizar algumas atividades 
ou passar uma tarde livre na cidade olímpica de Sochi. 
Em tempo livre, convidamos a você a visitar o "coração" 
das Olimpíadas de Sochi: o Parque Olímpico. A estrada 
está no "grupo costeiro" de instalações esportivas, 
através da famosa Vila Olímpica, do Novo Centro 
Multimédia e do "Formula 1" Tribunes. 
O Parque Olímpico não é apenas a principal atração de 
Sochi, mas também o território da vida ativa. Todos os 
dias, centenas de moradores e visitantes da cidade vêm 
aqui para entretenimento e emoções positivas. Os 
objetos mais importantes do Parque Olímpico são 
estruturas únicas: palácios e estádios de gelo, onde se 
realizam hóquei no gelo, patinação de velocidade, pista 
curta, patinação artística, curling e as cerimônias de abertura e encerramento da 22ª Olimpíada de Inverno. 
Sochi. 
A principal decoração do Parque Olímpico é criada pela própria natureza: as majestosas montanhas do 
Cáucaso e o caloroso e amoroso Mar Negro. Você pode dar um passeio no Parque Olímpico e na área 
"Medalhas".  
Noite em Sochi. 
 
SOCHI. 24 de Setembro:  

Café da manhã. Visita panorâmica.  
Em um passeio turístico pela cidade de Sochi, você 
aprenderá sobre a história da criação do complexo e as 
perspectivas de seu desenvolvimento, visitará os pontos 
turísticos da cidade, dos quais os moradores de Sochi se 
orgulham e trazem muitas novas impressões e fotos. 
Dirigindo pelo confortável complexo de ônibus 
Kurortny Prospect, o Teatro de Inverno, o Museu de 
Arte, as famosas rotatórias e muitas outras atrações, 
nenhuma excursão permanecerá indiferente à sua 
beleza e grandeza, especialmente sob a impressionante 
história de nosso guia experiente. Durante o passeio, 



 

você também passeará pela Rua Navaginskaya até a praça principal em frente à Administração da Cidade. Você 
verá os símbolos das Olimpíadas anteriores, dos Anéis 
Olímpicos, do Museu da Glória Olímpica e do Relógio 
Olímpico. Todas as estradas em Sochi levam ao mar. Junto 
com o guia, você irá para os edifícios novos e antigos da 
Estação Marinha. Você pode apreciar toda a beleza deste 
edifício histórico e a beleza do aterro de Sochi.  
Além disso, a excursão segue para o distrito Khosta da 
cidade, para o jardim de seleção do Instituto de Pesquisa 
Científica para Horticultura e Floricultura da Montanha 
Sochi. Lá você verá a árvore mais famosa do mundo, um 
museu de árvores, um jardim de árvores, em cuja coroa 
estão as laranjas americanas e as tangerinas, limões e 
toranjas japonesas - 45 espécies e variedades de citros - 
maturidade «Árvore da amizade». O Museu do Jardim "Árvore da Amizade" em Sochi é uma das atrações da 
cidade. Todo verão, um grande número de turistas visita a Árvore da Amizade em Sochi.  
Noite em Sochi. 
 

SOCHI. 25 - 27 de Setembro:  
 
Café da manhã. FÓRMULA 1.  
Transferir para a Fórmula 1. Bilhetes por 3 dias. A etapa 
do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a ser realizada no 
Autódromo de Sochi, de 25 a 27 de setembro, será o 
evento de esporte a motor mais ambicioso do ano na 
Rússia. Os melhores pilotos de bola de fogo tecnicamente 
avançados do mundo lutarão pela sétima vez pela vitória 
na pista no Parque Olímpico.  
Noite em Sochi. 
 
SOCHI. 26 de Setembro: Café da manhã. FÓRMULA 1. 

Noite em Sochi.  
 
SOCHI. 27 de Setembro: Café da manhã. FÓRMULA 1. Noite em Sochi. 
 
SOCHI. 28 de Setembro: Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
 

ГТ – Bancada Principal 
Na arquibancada principal, localizada ao lado da largada / chegada em linha reta, os espectadores verão a 
impressionante cerimônia de abertura, o início da corrida, o trabalho magistral da mecânica durante as 
paradas, os pilotos lutando pela primeira curva e o fim do vencedor. 



 

T1 - Arquibancada T1 Sergey Sirotkin está localizado no 
lado externo do Turno 1 e fica próximo à arquibancada 
principal. Os assentos que oferecem a melhor vista são 
os da 1ª categoria 
T2 - Vitaly Petrov Grandstand está localizado em um 
dos cantos mais acentuados do Autódromo de Sochi. Os 
assentos com a melhor vista são os da 1ª categoria. 
T3 - Na arquibancada T3, batizada em homenagem ao 
piloto russo da FÓRMULA 1, Daniil Kvyat, os 
espectadores poderão apreciar as vistas de 
emocionantes batalhas nos turnos 2 e 3. 
O turno 3 é o canhoto mais longo de todo o calendário 
da FÓRMULA 1. 
T4 - Os espectadores da arquibancada T4 testemunharão os momentos mais emocionantes da corrida: a partir 
daqui, você pode ver o início do turno 3, bem como os turnos 4 e 5. 
A área geral de admissão, localizada ao redor do Bolshoy Ice Dome, oferece vistas das Curvas 4, 5 e 6. 
Os ingressos de 3 dias não concedem acesso ao pit lane walk de quinta-feira. Os preços gerais dos ingressos 
são os mais baixos. 
 
HABITAÇÃO 
 

Estadia em hotéis de 3, 4 e 5 estrelas, mas também em apartamentos. O custo de pedido. 
Por exemplo 

• 3* “Delta Sirius Park” http://deltasirius.ru/  
• 4* “Imertinskii” https://im-hotel.ru/  
• 5* “Radisson Blu Resort & Congress Centre” https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/radisson-

blu-resort-congress-
sochi?facilitatorId=RHGSEM&cid=a:ps+b:yan+c:emea+i:brand+e:rdb+d:eerut+r:brt+f:ru-
RU+g:ho+h:AERZI+v:cf&yclid=2115823917933819658  
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Todas as transferências indicadas no itinerário por minivan com guia de acompanhamento 
• Hotéis com café da manhã 
• Ingressos para os museus mencionados 
• Guia de língua espanhola/inglêsa para as visitas mencionadas 
• Bilhetes de Fórmula 1 (admissão geral) 

 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Vôos internacionais 
• Vôos domésticos 
• Seguro de saúde 
• Bebidas, extras pessoais 
• Gorjeta para o guia e motorista 
• Vistos 
• Gorjeta em hotéis e restaurantes 

 
Presta atenção que esta oferta não é a confirmação da reserva. 

Todas as horas estão sujeitas às condições de tráfego local. 
Os guias de Sochi estão em inglês. Em espanhol apenas de acordo com a disponibilidade. 

As tarifas são por pessoa. 
O preço pode ser alterado depende do curso do euro, mas não mais de 5% 
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