
1º Dia - 15/Set: São Paulo / Amsterdam / São Petersburgo (Rússia)  

Apresentação no aeroporto de Guarulhos, balção da KLM   para 
embarque com destino à St Petersburgo, com conexão imediata em 
Amsterdam. 

2º Dia - 16/Set: São Petersburgo (Rússia) 

Chegada à belíssima cidade de São Petersburgo, a "Veneza do 
Norte", recepção e traslado ao hotel.  Restante do dia livre.

3º Dia - 17/Set: São Petersburgo 

Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar Pedro, o 
Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima 
catedral de São Salvador Sangrando, a Catedral de Santo Isaac e 
outros pontos de interesse.   Tarde livre para apreciar e desvendar 
esta deslumbrante cidade.  Café da manhã e almoço incluídos. 

4º Dia - 18/Set: São Petersburgo 

Hoje visitaremos  o mundialmente famoso Museu Hermitage, um dos 
maiores do mundo.   À tarde visitaremos o Petrodvoretz (Peterhof), 
palácio de verão de Pedro O Grande, passeando pelos famosos 
jardins com suas fontes. Uma sugestão para a noite é assistir um dos 
famosos espetáculos do Balé Russo. Café da manhã incluído. 
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5º Dia - 19/Set: São Petersburgo / Pushkin / Trem Falcão 
Peregrino / Moscou 

Hoje percorreremos a Rota dos Czares, um caminho histórico que nos 
levará a Pushkin, com sua dezena de palácios. Visita ao palácio de 
Catarina, com seus belos salões, que nos demonstra o luxo da corte 
russa na época dos Czares. Logo após, traslado à estação ferroviária 
para embarque no moderníssimo trem de alta velocidade Sapsan - 
"Falcão-Peregrino", que cobrirá os 650km que separam São 
Petersburgo de Moscou em menos de 5 horas. Almoço servido à 
bordo do trem. Dispõe de TV e acesso à internet, e os serviços de 
refeições são de alta qualidade. Chegada a Moscou, a imponente 
capital russa, um verdadeiro show de monumentos e arquitetura. 
Chegada e traslado ao Hotel.  Café da manhã incluído.

SÃO PETERSBURGO 



SÚZDAL, RÚSSIA 

6º Dia - 20/Set: Moscou / Sérguiev Possad / Súzdal (Anel De Ouro) 

Saída para a cidade de Sérguiev Possad, a 70 km de Moscou, grande 
centro de produção de artesanato russo, especialmente das 
matryoshkas, bonequinhas típicas russas. Visita ao mosteiro da 
Santíssima Trindade de São Sérgio, sede do seminário e da 
Academia Teológica, o maior  centro espiritual e de peregrinação da 
Igreja Ortodoxa Russa.  
O mosteiro é um dos mais importantes conjuntos  arquitetônicos do 
país, ilustrando todo o desenvolvimento da arquitetura religiosa russa 
desde o início do século XV até o século XIX.   À tarde, 
prosseguimento da viagem para Súzdal. Chegada no início da noite e 
acomodação no hotel.  
Almoço e jantar incluídos. 

  
7º Dia - 21/Set: Súzdal / Vládimir / Moscou 

Café da manhã buffet. Visitaremos Súzdal, sede de um poderoso 
principado na Idade Média e hoje uma cidadezinha rural de 12 mil 
habitantes que conserva orgulhosamente o testemunho histórico de 
sua grandeza: o Kremlin, o palácio do metropolita (alto dignitário 
ortodoxo), inúmeras igrejas e mosteiros, a praça do Mercado e o 
museu da arquitetura de madeira e da vida camponesa. À tarde, 
visita a Vladímir (35 km), antiga capital medieval que conserva duas 
catedrais do século XII, consideradas as mais perfeitas realizações da 
arquitetura russa de sua época, com destaque para a catedral da 
Dormição da Virgem, que possui painéis do início do século XV de 
autoria do maior pintor de ícones da Rússia, Andrei Rublyov.  Ao final 
da tarde, saída com destino à Moscou . Chegada e acomodação no 
hotel. Café da manhã incluído. 

8º Dia - 22/Set: Moscou 

Visita à imponente capital da Rússia, fundada em 1147, e o maior 
centro político e cultural do país, apreciando a Praça Vermelha, o 
famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio, construída em 
1560.  
Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos da capital e o 
metrô, um dos mais belos e luxuosos do mundo, considerado uma 

9º Dia - 23/Set: Moscou

Café da manhã buffet. Saída para visita ao interior do famoso 
Kremlin, com a Catedral da Assunção, onde eram coroados os czares, 
o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito mais. 
Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso e variado 
artesanato russo. Sugerimos visita ao belíssimo museu da Segunda 
Guerra Mundial, com continuação para a famosa e movimentada 
Arbat Street. Café da manhã e almoço incluídos. 

10º Dia - 24/Set: Moscou / Paris / São Paulo 

Manhã livre para se despedir desta fascinante cidade. À tarde, 
traslado ao aeroporto, para embarque com destino à São Paulo com 
conexão imediata em Paris. Café da manhã incluído. 

11º Dia - 25/Set: São Paulo 

Chegada e fim de nossos serviços 

SHIRAZ, IRAN

Voo 

Café da Manhã 

Almoço ou Jantar

*A ordem dos passeios pode sofrer alterações durante a viagem



SERVIÇOS INCLUÍDOS 
Acompanhamento de um guia operacional desde o 
Brasil. 

Passagem aérea em classe econômica, voando via 
KLM / Air France. 

Bilhete trem SAPSAN no trecho St. Petersburgo/
Moscou em classe Business. 
 
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com 
café da manhã buffet. 

05 refeições inclusas conforme indicadas no roteiro 
(exceto bebidas). 

Todos os passeios descriminados no roteiro. 

Guias locais em espanhol ou português (conforme 
disponibilidade). 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar 
condicionado. 

Seguro viagem Internacional. 

Gorjetas à carregadores nos hotéis (1 mala por pessoa). 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 
Categoria Primeira 

St. Petersburgo 

Moscou 

Suzdal

Hotel Radisson Royal ou similar 

Hotel Marriot Royal ou similar 

Hotel Pushkarskaya Sloboda ou similar

Aéreo e Terrestre 
Preço por pessoa em: 

Apartamento Duplo ou Triplo: 
USD 4.290,00 

Apartamento Single: 
USD 5.272,00 

Taxas de Embarque: 
USD 198,00 

Vistos Necessários: 
*Brasileiros estão isentos. 

Informações e Reservas:  

(011) 3257-1667 

www.primordialturismo.com.br 

contato@primordialturismo.com.br 
  

19 anos 

Primordial Operadora e Turismo

Promoção para reservas antecipadas:  

10X SEM JUROS via  

cartão de crédito Visa ou Mastercard em Reais.

mailto:contato@primordialturismo.com.br
mailto:contato@primordialturismo.com.br
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