
Grande Expresso Transiberiano 
A Viagem de uma vida! 

Introdução 
Experimente a lendária Ferrovia Transiberiana e a Ferrovia Transmongol a bordo do nosso trem fretado. Esqueça-se da 
necessidade de fazer e desfazer a mala todos os dias. A sua cabine será sua “casa sobre as rodas” durante todo o cruzeiro 
ferroviário. 

O nosso trem oferece a seleção de 4 categorias de acomodação da Economy à Deluxe, assim como vagões restaurantes, 
vagão bar e uma área de conferências para palestras a bordo. Cada dia estão incluídas paradas para passeios nos lugares 
mais interessantes ao longo da rota. Em cidades selecionadas, como Ekaterimburgo, aos pés dos Montes Urais; 
Novossibirsk no coração da Sibéria; Irkutsk às margens do lago Baikal; Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, estão inclusas 
noites em hotéis 4/5 estrelas (redes internacionais) permitindo mais tempo para explorar essas cidades exóticas e 
aproveitar de uma forma tranquila. A viagem pode ser reservada com início a partir de Moscou ou com o início a partir 
de Pequim. Pernoites em hotéis de redes internacionais 5 estrelas estão igualmente inclusos. 

Os nossos cruzeiros ferroviários oferecem a oportunidade de vivenciar as áreas mais remotas do mundo como a Sibéria 
e o Lago Baikal e, ao mesmo tempo, desfrutar do conforto que só é possível a bordo de um trem privado. 

Destaques da jornada no Grande 
Expresso Transiberiano 

✓ Moscou, a metrópole europeia mais vibrante e 
com desenvolvimento mais dinâmico da Europa 
✓ Kremlim, centro do poder na Rússia 
✓ Ecaterimburgo, capital dos Montes Urais 
✓ Sibéria, terra de dimensões extremas 
✓ Cruzeiro no rio Ienissei ou Ob, os mais poderosos 
da Sibéria   
✓ Concerto clássico privado em palacete típico de 
Irkutsk 
✓ Lago Baikal, o mais profundo e a maior reserva de 
água doce do mundo 
✓ Extensas estepes, iurtas e cavalos da Mongólia 
✓ Espetáculo cultural de artistas da Mongólia 
✓ Especial do Festival Naadam: tradição mongol de 
corrida de cavalos, luta, arco e flecha 
✓ Pequim, capital e coração do poder central chinês 
✓Grande Muralha da China, patrimônio da 
Humanidade 

Vantagens do Grande Expresso 
Transiberiano 

✓ Opção de 4 diferentes categorias de acomodação, 
da Economy à Deluxe   
✓ Garantia de acomodação dupla e single por toda 
a viagem 
✓ Todos os vagões-cama são recém construídos ou 
reconstruídos depois do ano 2008, equipados com 
modernos toiletes a vácuo 
✓ Vagões-cama modernos Silver e Gold, com 
lavabo, banheiro e chuveiro privativos dentro da 
própria cabine 
✓ Vagões restaurantes requintados e agradáveis 
✓ Um bar aconchegante com piano ao vivo às noites 
✓Área de conferências para palestras, leitura e 
divertimento a bordo 
✓ Banho diário garantido para todas categorias 
✓ Administração européia 
✓ Paradas diárias para excursões e city tours 
✓ Viagem de estilo, com segurança e conforto 
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Lugares visitados 
Rússia   ✓ Moscou 

  ✓ Ecaterimburgo 
 ✓ Novossibirsk 
 ✓ Krasnoiarsk 
 ✓ Irkutsk 
  ✓ Lago Baikal 

      ✓ Ulan Ude 
Mongólia   ✓ Ulaanbaatar 
China         ✓ Pequim

Excursões 
✓Guias acompanhantes russos Moscou-Pequim ou 
Pequim-Moscou falando português e espanhol 
✓ City tours com guias locais falando espanhol 
(outras línguas - mediante pedido) 

Seus guias de viagem 
Gerenciamento da viagem com equipe poliglota 
✓ Diretor de viagem europeu 
✓Guias acompanhantes russos Moscou-Pequim ou 
Pequim-Moscou falando português e espanhol 
✓ Guia local em cada cidade 

Hotéis 4* e 5* 
Standard Silver + Gold 

Moscou 5* 5* 

Ecaterimburgo 4* 5* 

Novosibirsk 4* 5* 

Irkutsk 4* 4* 

Ulaanbaatar 4* 5* 

Pequim 5* 5* 

Hotéis de redes internaconais como Radisson, Park 
Inn, Doubletree by Hilton, Novotel, Marriott etc.  

Refeições 
Diariamente conhecendo as especialidades 
culinárias da Rússia, Mongólia e China 
✓ Em restaurantes locais especialmente elegidos 
✓ Nos vagões restaurantes, a bordo de nosso trem 
fretado. 

Para mais informações e reservas, por favor contatar: 
KARAVANNAYA,1 

191023 St.Petersburg Russia
Tel  +007 921 374 36 30 

E-Mail info@grandrus.com 
www.grandrus.com
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Grande Expresso Transiberiano 
Descrição do trem 

Entre Moscou e Ulan Bator ou vice e versa viajamos a bordo do nosso trem fretado Grande Expresso 
Transiberiano. 

Existem 4 categorias de acomodação no Grande Expresso Transiberiano: 
⚫ Standard Economy: 3 ou 4 pessoas por cabine 
⚫ Standard Plus:  1 ou 2 pessoas por cabine 
⚫ Silver: 1 ou 2 pessoas por cabine, chuveiro, lavabo e toilete privados 
⚫ Gold: 1 ou 2 pessoas por cabine, chuveiro, lavabo e toilete privados 

Visando obter os melhores horários possíveis nas linhas da ocupada ferrovia Transiberiana, nosso 
trem em algumas partes será acoplado a trens regulares (porém sem comunicação entre a parte 
privada e a parte regular) e em algumas partes, terá sua própria locomotiva. 

Entre Ulan Bator e Pequim oferecemos: 
O voo entre Ulan Bator e Pequim ou Pequim e Ulan Bator é operado por modernos Boeings 737, 
levando apenas 2 horas de viagem, o que possibilita termos mais passeios nas cidades de Pequim e 
Ulan Bator, como o Museu Nacional y uma fábrica de cashmere em Ulan Bator e o Templo do Céu 
em Pequim.  Passageiros de mais de 50 países que chegam na China em avião têm o direito de 
permanecer em Pequim por 144 horas sem visto para China. 
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Cabines Gold
Para aqueles que procuram o máximo em conforto 
1 ou 2 pessoas por cabine 
Os vagões-cama Gold oferecem o tipo de acomodação mais espaçosa e confortável no nosso trem privado. 
As cabines Gold têm banheiro, lavabo e ducha particulares. Cada cabine oferece 1 cama inferior e 1 cama 
superior, uma mesa junto a janela panorâmica, uma poltrona em frente a cama inferior, pequeno guarda-
roupas e espaço para guardar pertences. Em cada cabine há tomadas europeias de 220 V, compatíveis com 
as máquinas de barbear, carregar telefones celulares, computadores portáteis e máquinas de fotografar. Os 
vagões estão dotados de ar condicionado (controle individual). O ar condicionado só funciona quando o trem 
está em movimento.  
Cada vagão-cama Gold tem 5 cabines que podem ser reservadas para o uso duplo ou single. 

Serviços adicionais incluidos no preço da viagem para Silver e Gold: 
✓ Hotéis 5* em Moscou, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Ulaanbaatar e Pekin; hotel 4* em Irkutsk 
✓ 1 taça de vinho com todos os almoços e jantares a bordo do trem 
✓ Água mineral ilimitada 
✓ Wi-fi nas cabinas (em fase de teste, funcionamento limitado, acesso a Internet GSM com volume e velocidade limitados) 

Dimensões da cabine Gold: 
Cabine 2,00 x 3,50 m = 7,0 mq, Cama inferior 120 x 185 cm, Cama superior  80 x 185 cm 

Posição diurna (exemplo) Posição noturna (exemplo)

Box particular na cabine     Banheiro completo particular na cabine     Guarda-roupas 
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Cabines Silver 
Para aqueles que procuram mais conforto 
1 ou 2 pessoas por cabine 

Os vagões-cama Silver oferecem cabines um pouco menores que os vagões-cama Gold. As cabines Silver têm 
banheiro, lavabo e ducha particulares (ducha em estilo “wet-room”). Cada cabine oferece 1 cama inferior e 
1 cama superior, uma mesa junto a janela panorâmica, uma poltrona em frente a cama inferior, pequeno 
guarda-roupas e espaço para guardar pertences. Em cada cabine há tomadas europeias de 220 V, compatíveis 
com as máquinas de barbear, carregar telefones celulares, computadores portáteis e máquinas de fotografar. 
Os vagões estão dotados de ar condicionado (controle individual). O ar condicionado só funciona quando o 
trem está em movimento. 
Cada vagão-cama Silver tem apenas 6 cabines que podem ser reservadas para o uso duplo ou single. 

Serviços adicionais incluidos no preço da viagem para Silver e Gold: 
✓ Hotéis 5* em Moscou, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Ulaanbaatar e Pekin; hotel 4* em Irkutsk 
✓ 1 taça de vinho com todas os almoços e jantares a bordo do trem 
✓ Água mineral ilimitada 
✓ Wi-fi nas cabinas (em fase de teste, funcionamento limitado, acesso a Internet GSM com volume e velocidade limitados) 

Dimensões da cabine Deluxe Silver: 
Cabine 2,00 x 2,70 m = 5,4 mq, Cama inferior 110 x 185 cm, Cama superior  80 x 185 cm 

Posição de noite (exemplo) Banheiro privado, lavabo  e chuveiro em estilo 
“wet-room” dentro de cada cabine (exemplo) 
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Cabines Standard Plus 
A categoria mais popular 
1 ou 2 pessoas por cabine 

O Standard Plus, assim como o Deluxe Silver constituem o tipo de acomodação mais popular no nosso trem fretado. As 
cabines Standard Plus são equipadas com 2 camas inferiores e 2 camas superiores. Como só as duas camas inferiores 
são usadas para dormir, as duas camas superiores podem ser usadas como espaço suplementar para as bagagens – ou 
podem simplesmente ser levantadas. Os banheiros e os lavabos para o uso comum estão em ambas as extremidades 
de cada vagão-cama Standard Plus. Os vagões-cama estão dotados de ar condicionado (controle central). O ar 
condicionado só funciona quando o trem está em movimento. Em cada cabine há uma tomada europeia de 220 V, 
compatível com as máquinas de barbear, carregar telefones celulares, computadores portáteis e máquinas de 
fotografar. Cada vagão-cama Standard Plus tem 9 cabines que podem ser reservadas para o uso duplo ou single. 

Os chuveiros são garantidos para banho diariamente: 
Se na rota leste, de Moscou a Pequim: Banhos diários estão disponíveis em Moscou, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Irkutsk, Ulan Bator 
e Pequim em seus quartos de hotel, durante os pernoites. Adicionalmente, confirmamos quartos de hotéis para o banho nas paradas 
diárias durante o dia nas cidades de Krasnoiarsk e Ulan Ude (um quarto por cabine).  
Se na rota oeste, de Pequim a Moscou: Banhos diários estão disponíveis em Pequim, Ulan Bator, Irkutsk, Ekaterimburgo e Moscou 
em seus quartos de hotel, durante os pernoites. Adicionalmente, confirmamos quartos de hotéis para o banho nas paradas diárias 
durante o dia nas cidades de Ulan Ude, Krasnoiarsk e Novosibirsk (um quarto por cabine).  
Em ambos os sentidos e rotas, todos os passageiros terão acesso garantido a chuveiros para higiene diária, em quartos de hoté is 
durante a viagem.  

Dimensões da cabine Standard Plus: 
Cabine 2,00 x 2,00 m = 4,0 mq 
Camas 65 x 185 cm 

Standard Plus em posição noturna (exemplo)

Standard Plus em posição diurna (exemplo) Standard Plus em posição noturna (exemplo)
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Cabines Standard Economy
A forma econômica de viajar 
3 ou 4 pessoas por cabine 

Esta categoria é popular entre aqueles que procuram a forma de viajar mais econômica e é normalmente reservada por 
famílias com crianças ou amigos que viajam juntos. Os vagões-cama Standard Economy são equipados com 2 camas 
inferiores e 2 camas superiores. Os banheiros e os lavabos para o uso comum estão em ambas as extremidades de cada 
vagão-cama. Os vagões-cama estão dotados de ar condicionado (controle central). O ar condicionado só funciona 
quando o trem está em movimento. Em cada cabine há uma tomada europeia de 220 V, compatível com as máquinas 
de barbear, carregar telefones celulares, computadores portáteis e máquinas de fotografar. Cada vagão-cama oferece 
9 cabines que só podem ser reservadas por 3 ou 4 passageiros que viajarem juntos. Nos hotéis, quando 4 passageiros , 
os mesmos ficarão acomodados em 2 quartos duplos (2 pessoas por quarto) ou em 1 quarto duplo (TWN ou DBL) e um 
quarto individual (single) quando a cabine ocupada por 3 pessoas.  

Os chuveiros são garantidos para banho diariamente: 
Se na rota leste, de Moscou a Pequim: Banhos diários estão disponíveis em Moscou, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Irkutsk, Ulan Bator 
e Pequim em seus quartos de hotel, durante os pernoites. Adicionalmente, confirmamos quartos de hotéis para o banho nas paradas 
diárias durante o dia nas cidades de Krasnoiarsk e Ulan Ude (um quarto por cabine – para 4 pessoas).  
Se na rota oeste, de Pequim a Moscou: Banhos diários estão disponíveis em Pequim, Ulan Bator, Irkutsk, Ekaterimburgo e Moscou 
em seus quartos de hotel, durante os pernoites. Adicionalmente, confirmamos quartos de hotéis para o banho nas paradas diárias 
durante o dia nas cidades de Ulan Ude, Krasnoiarsk e Novosibirsk (um quarto por cabine – para 4 pessoas).  
Em ambos os sentidos e rotas, todos os passageiros terão acesso garantido a chuveiros para higiene diária, em quartos de hoté is 
durante a viagem.  

Dimensões da cabine Standard Plus: 
Cabine 2,00 x 2,00 m = 4,0 mq 
Camas superiores 65 x 185 cm  
Camas inferiores   65 x 185 cm 

Cabine Standard Economy -  3 ou 4 pessoas (posição dia) – (exemplo).       
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Vagões-restaurante 
Possuímos vagões-restaurantes nos quais são servidos café da manhã, almoço e jantar como parte do serviço 
de pensão completa para todos os passageiros do Grande Expresso Transiberiano. A cozinha local faz parte 
da alimentação: pratos da culinária russa na Rússia e mongol na Mongólia, culinária chinesa na China. 
Durante as paradas nas cidades, pratos locais serão servidos nos restaurantes das cidades, especialmente 
selecionados. 

Vagão-restaurante russo (exemplos) 

Lounge 
Este é o lugar mais popular do trem e está aberto a todos os passageiros até às horas tardias. Venham, 
sentem, desfrutem das paisagens que vemos pela janela e descansem tomando uma bebida e ouvindo a 
música de piano ao vivo depois do jantar. 

Área lounge (exemplos) 

Área de conferências 
Na área de conferências, parte do vagão lounge ou restaurante, os guias acompanhantes oferecerão 
palestras sobre a história, geografia, economia e a vida cotidiana das regiões visitadas. Em algumas noites, 
ofereceremos filmes sobre Rússia, Mongólia e China. Os nossos guias também disponibilizarão cursos 
introdutórios de língua russa para todos.  




