Programa para AABA
Feira AGRORUS || RUSSIA 2014
RÚSSIA: 7 DIAS
MOSCOVO |S PETERSBURGO
AGOSTO

LISBOA / MOSCOVO

TP 1232

27

20H35 | 05H00

6 NOITES
SETEMBRO SÃO PETERSBURGO / LISBOA

TP 1225
03
07H25 | 09H30

27 AGOSTO – LISBOA / MOSCOVO
Comparência no Aeroporto de Lisboa 2 horas antes do voo. Assistência nas formalidades de
embarque e partida com destino a Moscovo. Noite a bordo.
28 AGOSTO – MOSCOVO
Chegada ao aeroporto às 05h.00. Assistência e transfer para o hotel. Check in (pequeno-almoço
não incluído). Almoço livre. Tour de ½ em Moscovo com autocarro e guia de língua portuguesa ou
espanhola. City tour panorâmico: Visita à Praça Vermelha , construída no século XV, zona do
centro; avenidas e praças no centro de Moscovo; visita exterior do Parlamento; Camara
Municipal; Avenida principal – Tverkaya, continuação da visita apreciando a fachada do teatro
Bolshoi, passando por diversas praças e monumentos da cidade, destaque para a praça do
Fundador e a praça do relógio Mundial. Jantar livre. Alojamento no Hotel Golden Ring Moscow
5*.
29 AGOSTO – MOSCOVO
Pequeno-almoço no hotel. Visita OPCIONAL: (de 2 horas) do famoso Metro de Moscovo
com algumas das principais estações, construído por Estaline. Tempo livre para as compras e o
passeio na rua Arbat (1 km pedonal, compras e artistas). Almoço incluído em restaurante local.
Tarde dedicada aos Museus do Kremlin: o imponente conjunto arquitetónico da fortaleza Kremlin
e o testemunho dos mais marcantes e famosos acontecimentos da história Russa, sede dos
poderes politico e espiritual, com as suas maravilhosas Catedrais ortodoxas (Assunção, Arcanjo
São Miguel, Anunciação – entrada incluída). Visita ao Parque da Vitória com entrada no Museu da
II Guerra. Jantar livre. Alojamento no Hotel Golden Ring Moscow 5*.
30 AGOSTO – MOSCOVO / S PETERSBURHO
Pequeno-almoço no hotel. Check out Do hotel. Manhã livre. Almoço livre. Em hora a combinar
transfere para a estação. Às 15H00 viagem de comboio com destino a S. Petersburgo. Chegada
prevista às 19H00. Jantar livre. Alojamento no Novotel Center St. Petersburgo 4 *.
31 AGOSTO – S PETERSBURHO
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para visita da feira (sem transporte nem entrada incluídas).
Alojamento no Novotel Center St. Petersburgo 4 *.
01 SETEMBRO – S PETERSBURGO
Pequeno-almoço no hotel. Início da visita panorâmica a São Petersburgo - cidade fundada por
Pedro, o Grande, em 1703 e considerada uma das mais belas e ricas do mundo: Avenida Nevksy
Prospect, a Igreja de Nossa Senhora de Kazan, a Igreja do Sangue Deramado, a Biblioteca Nacional
da Rússia, a estátua de Catarina, a Grande, Almirantado, Palácio Smolny. Almoço incluído em
restaurante local. De tarde, continuação da visita a São Petersburgo com entrada incluída na
fabulosa Catedral de Santo Isaac e Fortaleza de Pedro e Paulo.
* Possibilidade do espetáculo opcional Ballet Clássico.

02 SETEMBRO – S PETERSBURGO
Pequeno-almoço no hotel. Visita OPCIONAL: Visita do Museu Hermitage, um dos mais
prestigiados museus do mundo, que ocupa um grande conjunto de edifícios (incluindo o Palácio
de Inverno). Almoço incluído em restaurante local. Tarde livre. Jantar livre. Alojamento no
Novotel Center St. Petersburgo 4*.
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03 SETEMBRO – S.PETERSBURGO
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre. Almoço livre. Em hora a combinar transfere para o
aeroporto. Embarque em voo da TAP com destino a Lisboa.

Preço por pessoa em duplo
€ 1360.00
[mínimo 42 pessoas]
Suplemento single
€ 400.00

A feira decorre de 23 a 31 de Agosto.

Preço por pessoa inclui:
 Passagem aérea com taxas, sujeitas a alteração até à data de emissão
 2 Noites em Moscovo
 4 Noites em S. Petersburgo em hotel de 4 estrelas
 Autocarro com AC para todos os transferes e visitas mencionados no programa
 Guia local a falar espanhol ou português
 Viagem de comboio Moscovo / São Petersburgo
 Seguro de viagem.
Visitas Opcionais : 60€ por pessoa / por dia
Não inclui: bebidas às refeições; quaisquer extras não mencionados; não inclui visto.

