RÚSSIA

COM CRUZEIRO NO RIO VOLGA
16 DIAS, 13 NOITES E 19 REFEIÇÕES
Saída: 14 de julho de 2022, quinta-feira
Chegada: 29 de julho de 2022, sexta-feira

Navio MS CHERNISHEVSKY
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INTRODUÇÃO
O turismo na Rússia é fascinante. Ao contrário da impressão que muitas pessoas têm
do país sobre o clima frio, trata-se de um dos lugares mais acolhedores e incríveis do mundo.
Tem uma forte história com as participações nas Guerras Mundiais, mas, por outro lado, há
muita cor, música, literatura, gastronomia e uma população amistosa.
SÃO PETERSBURGO: é uma cidade bem diferente de Moscou, embora tenha elementos da
típica arquitetura russa, tem muita influência da cultura ocidental, principalmente dos países
da Europa. Com seu “jeitão” europeu e um ar mais cosmopolita, a cidade é considerada a
Veneza do norte. Segunda maior cidade do país, São Petersburgo nasceu das ideias do czar
Pedro, o Grande e já foi capital da Rússia, onde czares moraram por muito tempo. Ao longo
dos anos, se transformou em uma cidade cheia de elegância. Assim como Moscou, São
Petersburgo tem muito a oferecer, portanto não deixe de conhecer seus museus, catedrais e
palácios, a segunda maior cidade da Rússia é a que mais recebe viajantes ao longo do ano no
país.
MANDROGI: Destruída pelos ocupantes alemães em 1942 e reconstruída nos anos 1960
como um povoado temporário de operários, Mandrogi foi transformada em centro turístico a
partir de 1996, com construções de madeira no estilo típico local: hotel, restaurantes, ateliês
de artesãos e o único parque de esculturas de madeira do noroeste da Rússia, que
representam personagens do prólogo do poema “Ruslan e Lyudmila”, de Aleksandr Púshkin,
o maior poeta russo.
KIZKI: ilha no Lago Onega, o segundo maior lago da Europa. Antigo local de rituais pagãos,
Kizhi é hoje sede de um museu etnográfico com o maior conjunto de arquitetura de madeira
do mundo, protegido pela UNESCO.
GORITSY: vilarejo tipicamente russo numa belíssima região campestre às margens do Rio
Sheksna. Próximo ao cais fica o convento da Ressurreição, onde no passado recolheram-se
para a vida monástica mais de quarenta nobres da mais alta aristocracia russa, inclusive
princesas e czarinas.
UGLICH: pequena cidade na Província de Yaroslavl, na Rússia Central, 240 km ao norte de
Moscou. Localizada na margem pitoresca do Rio Volga, Uglich é um dos destinos turísticos
históricos ribeirinhos bem preservados da Rússia. A cidade é parte do Anel de Ouro da Rússia
e uma das mais antigas da Rússia. De acordo com os arqueólogos, já existiam assentamentos
no local onde hoje fica o Kremlin de Uglich, aproximadamente desde o início da era cristã.
Estima-se que a cidade foi fundada em 937 D.C..
MOSCOU: capital, cidade e subdivisão federal mais populosa da Federação Russa. A cidade é
um importante centro político, econômico, cultural, científico, religioso, financeiro,
educacional e de transportes da Rússia e do continente. Moscou é a megacidade mais ao
norte na Terra, a segunda cidade mais populosa da Europa, atrás de Istambul, e a sexta
cidade mais populosa do mundo. Sua população, de acordo com os resultados de estatísticas
federais, já ultrapassou os 12 milhões. É servida por uma extensa rede de trânsito, que inclui
quatro aeroportos internacionais, nove terminais ferroviários e uma das maiores redes de
metrô do mundo, reconhecido como um dos marcos da cidade devido à arquitetura rica e
variada de suas 185 estações. Com base na lista de 2012 da Forbes, Moscou tem a segunda
maior comunidade de bilionários do mundo.
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PROGRAMAÇÃO
1º DIA, 14 DE JULHO DE 2022, QUINTA-FEIRA, RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO /
PARIS / SAN PETERSBURGO
Apresentação para embarque nos Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) ou
no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) para embarque em voo com destino a
San Petersburgo com conexão em Paris. O guia sairá com as pessoas do Rio de Janeiro e as
pessoas de São Paulo irão se encontrar no Aeroporto de Paris – Charles de Gaulle para
juntos, seguir a San Petersburgo.
2º DIA, 15 DE JULHO DE 2022, SEXTA-FEIRA, SAN PETERSBURGO
Chegada a San Petersburgo, recepção, traslado e HOSPEDAGEM no Hotel Crowne Plaza
Ligovsky ou similar.

Fortaleza de São Pedro e São Paulo, São Petersburgo, Rússia

Palácio de Catarina, São Petersburgo, Rússia

3º DIA, 16 DE JULHO DE 2022, SÁBADO, SAN PETERSBURGO.
Pela manhã, percorreremos a Rota dos Czares até Pushkin, onde visitaremos o Palácio de
Catarina, com seus belos salões e o Palácio de Peterhof , conhecido como a Versalhes
Rússia com seus maravilhosos jardins. Retorno a San Petersburgo para embarque no navio
MS Chernishevsky. CAFÉ DA MANHÃ e JANTAR inclusos.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: As cabines serão externas com banheiro privativo, guarda
roupa, rádio, geladeira, ar condicionado, banheiro pequeno típico dos barcos de cruzeiros
de rios e tomadas de 220V. O navio possui modernos equipamentos de navegação e tem
capacidade máxima para 300 passageiros. Possui: restaurante buffet, café-bar, sala de
leitura, sala de conferências, solário no terraço e varandas ao ar livre.
4º DIA, 17 DE JULHO DE 2022, DOMINGO, SAN PETERSBURGO.
Hoje, iremos conhecer à antiga Capital Imperial de Pedro o Grande, construída sobre as 42
ilhas do delta do Rio Neva “São Petersburgo”. Saída para um panorâmico, destacando-se: o
Convento Smolny da Ressurreição de Cristo, um barroco religioso esplendido de alto valor
internacional, as margens do rio Neva, o Palácio Tauride, um dos maiores palácios
históricos da cidade, o Jardim de Verão que ocupa uma ilha, o Cais do Palácio, uma linda
via paralela ao rio Neva e um dos museus mais famosos do mundo o “Museu Hermitage”,
originalmente utilizado por Catarina, a Grande, como Palácio de Inverno. O museu abriga
hoje mais de três milhões de exposições (visita o prédio principal). Prosseguindo,
visitaremos a Fortaleza de São Pedro e São Paulo, a primeira construção da cidade, sobre
uma ilha do rio Neva, um dos baluartes significativos da cidade. Retorno ao navio. CAFÉ DA
MANHÃ, ALMOÇO e JANTAR inclusos.
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Teatro Fedor Volkov, Yaroslavl, Rússia

Igreja da Transfiguração do Salvador, Kizhy

5º DIA, 18 DE JULHO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, SAN PETERSBURGO.
Saída para visitar a Catedral de Santo Isaac, em estilo neoclássico, a maior e mais suntuosa
catedral ortodoxa de São Petersburgo, padroeiro de Pedro, o Grande. A seguir iremos
visitar a Igreja da Ressurreição do São Salvador sobre o Sangue Derramado, com sua
arquitetura impressionante, é conhecida pela sua grande quantidade de mosaicos e
coloridas decorações. CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTAR inclusos. Às 17h, início da
navegação com destino a Mandrogui.

6º DIA, 19 DE JULHO DE 2022, TERÇA-FEIRA, MANDROGUI.
Chegaremos a Mandrogui, onde visitaremos à pitoresca aldeia de madeira. As casas desta
pitoresca vila são adornadas com todos os tipos de esculturas e ornamentos em madeira.
Nesta oportunidade, poderemos passear pela floresta ao redor, visitar uma exposição de
samovare (souvenir feito por artesãos locais) ou experimentar vodka no museu dedicado a
esta bebida nacional. Nesse dia o nosso almoço será um churrasco russo as margens do Rio
Svir. CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTAR a bordo. Navegação.
7º DIA, 20 DE JULHO DE 2022, QUARTA-FEIRA, KIZHY.
Hoje, visitaremos à pequena e pitoresca Ilha de Kizhy. Numa caminhada, iremos ao Museu
de Arquitetura ao ar livre, incluindo a Igreja da Transfiguração, uma autêntica obra-prima
com vinte e duas cúpulas, parecem tiradas de um conto de fadas. Esta Igreja foi construída
em sua totalidade sem utilizar um só prego. CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTAR a
bordo. Navegação.

Uglich, Rússia
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Igreja de São Dimitri, Ulglich, Rússia
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8º DIA, 21 DE JULHO DE 2022, QUINTA-FEIRA, GORITSY.
Navegaremos pelas águas do Lago Onega. Chegada a Goritsy, uma vila localizada em uma
região de florestas exuberantes, lagos de água pura e de singular natureza do norte. No
final do século XIV o monge Cirilo de Moscou, aos 60 anos de idade, deixou a capital para
dirigir-se para o norte, porque a voz da Virgem lhe pedia em uma aparição, e aí fundou um
mosteiro que se tornou local de peregrinação. Visita ao Mosteiro de São Cirilo sobre o Lago
Branco. CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTAR a bordo. Navegação.
9º DIA, 22 DE JULHO DE 2022, SEXTA-FEIRA, YAROSLAVL.
Nosso trajeto de hoje é atravessar o colossal sistema de rios, canais e reservatórios
denominado Canal do Volga-Báltíco, que foi concluído na época soviética e que unia os
cincos mares da Rússia. Chegada a Yaroslavl, com o seu centro histórico, considerado
patrimônio mundial pela UNESCO desde 2005. A cidade foi fundada em 1010 pelo Príncipe
Yaroslav, o Sábio da dinastia Rurik. Segundo a lenda, o príncipe conseguiu matar o urso
sagrado que lá vivia e ordenou a construção de uma pequena fortaleza de madeira
chamada Jaroslavl. O escudo da cidade, existente desde o séc. XVII, inclui uma imagem
deste urso. Passeio panorâmico pela cidade onde veremos o teatro Fedor Volkov, o
primeiro construído na Rússia, os aterros do Volga e as antigas casas típicas. Visitaremos a
Catedral de São Nicolau e a antiga Casa do Governador, hoje uma galeria de arte. CAFÉ DA
MANHÃ, ALMOÇO e JANTAR a bordo. Navegação.
10º DIA, 23 DE JULHO DE 2022, SÁBADO, UGLICH.
Chegada a Uglich, uma das cidades mais antigas da Rússia. Tour a pé, visitando a cidade
que pertence ao “Anelo de Oro”, incluindo a Igreja de São Demétrio Ensanguentado, um
tesouro arquitetônico do século XVII e a Catedral da Transfiguração. CAFÉ DA MANHÃ,
ALMOÇO e JANTAR a bordo.

Rio Volga, Rússia

Catedral da Transfiguração, Uglich

11º DIA, 24 DE JULHO DE 2022, DOMINGO, MOSCOU.
Pela manhã, navegação. Chegada prevista a Moscou às 13h. Na parte da tarde, faremos um
tour panorâmico por Moscou, a capital da Rússia, destacando-se: a Leningradskaya, a
histórica rua de Moscou, a badalada Avenida Tverskaya, o Convento de Novodevichy, o
mais famoso mosteiro de Moscou, o prédio da KGB, a principal organização de serviços
secretos da União Soviética, a Praça Vermelha, a Catedral do Cristo Salvador e a Colina dos
Pardais, conhecido como a Colina Lênin, um dos pontos mais alto de Moscou. Regresso ao
navio. CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTAR a bordo. Pernoite no navio.
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12º DIA, 25 DE JULHO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, MOSCOU.
Hoje, visitaremos o Kremlin, um complexo fortificado, construído em 1156, é hoje um
centro histórico e residência presidencial; inclui nesta visita a Catedral de Assunção, onde
eram coroados os czares. Retorno ao navio. CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTAR a
bordo. À noite, sugerimos como opcional o ballet russo Kostroma.
13º DIA, 26 DE JULHO DE 2022, TERÇA-FEIRA, MOSCOU.
CAFÉ DA MANHÃ e desembarque do navio. Visita à Catedral de São Basílio, famosa
catedral ortodoxa, uma das edificações mais simbólica da Rússia, tempo livre na Praça
Vermelha para visitar o Mausoléu de Lenin, onde está guardado e exposto o corpo do líder
fundador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (ingresso à parte), a famosa loja de
departamento GUM e caminhada até o mirante do Rio Moscou. Traslado ao Hotel Marriott
Grand ou similar. Saída para passeio pelas estações do Metrô de Moscou, uma das mais
luxuosas do mundo.
14º DIA, 27 DE JULHO DE 2022, QUARTA-FEIRA, MOSCOU.
CAFÉ DA MANHÃ. Dia livre. Sugerimos como opcional o Memorial da 2º Guerra Mundial
e o Museu Militar de Borodino, um complexo de monumentos. No retorno tempo livre na
antiga e movimentada rua de pedestre Arbat com bares, restaurantes, lojas de suvenires,
etc. Opcional: Passeio de barco pelo Rio Moscou
15º DIA, 28 DE JULHO DE 2022, QUINTA-FEIRA, MOSCOU/VIAGEM DE REGRESSO:
CAFÉ DA MANHÃ. Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo
de regresso ao Rio de Janeiro ou São Paulo.
16º DIA, 29 DE JULHO DE 2022, SEXTA-FEIRA, RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO:
Chegada ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), prevista para as 05h35min
e no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos), prevista para as 04h30min com
muitas historias para contar e o coração cheio de alegria e novos amigos!

Passeio pelo Rio Moscou, Moscou, Rússia
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GALERIA

Memorial da 2ª Guerra Mundial, Moscou, Rússia

Praça Vermelha, Moscou, Rússia

Rua de Pedestre Arbat, Moscou, Rússia

Catedral Uspensky, Yaroslavl, Rússia

Lago Onega, Kizhy, Rússia

Lago Ládoga, Mandrogui, Rússia
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GALERIA

Igreja da Ressureição do Salvador, São Petersburgo, Rússia

Catedral de São Isaac, São Petersburgo, Rússia

Navio MS CHERNISHEVSKY
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Palácio de Peterhof, São Petersburgo, Rússia

Estação de Metro, Moscou

Navio MS CHERNISHEVSKY
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HOSPEDAGEM
HOTEL CROWNE PLAZA LIGOVSKY
Endereço: Ligovsky Ave, 61, St Petersburg,
Rússia, 191040
Telefone: +7 812 244-00-01
Site: www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/st-petersburg
Período: 15 a 16.07.22
NAVIO MS CHERNISHEVSKY
Período: 16 à 26/07/2022

HOTEL MARRIOTT GRAND
Endereço: Tverskaya St, 26/1, Moscow, Rússia, 125009
Telefone: +7 495 937-00-00
Site: /www.marriott.com/hotels/travel/mowgr-moscowmarriott-grand-hotel
Período: 26 à 28.07.2022
/
Os hotéis e navio acima mencionados poderão ser substituídos por outros da mesma categoria em caso de necessidade.

AÉREO
SAÍDA: RIO DE JANEIRO
14.07.2022 Galeão – Paris

AF 443

15h25min

07h40min

15.07.2022 Paris – San Petersburgo

AF 1464

09h40min

14H

28.07.2022 Moscou – Paris

AF 1745

18h45min

21h45min

28.07.2022 Paris - Galeão

AF 442

23h25min

05h50min

14.07.2022 Guarulhos – Paris

AF 457

15h10min

07h35min

15.07.2022 Paris – San Petersburgo

AF 1464

09h40min

14h

28.07.2022 Moscou – Paris

AF 1745

18h45min

21h45min

28.07.2022 Paris – Guarulhos

AF 454

23h40min

06h30min

SAÍDA: SÃO PAULO
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INFORMAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO PARA ESTA VIAGEM:
Para esta viagem, é necessário para brasileiros passaporte com validade mínima de 6 (seis)
meses a contar da data da saída da viagem. Não exige visto de entrada a brasileiro.
Portadores de passaportes emitidos por outros países, favor consultar.
Por favor consultar por ocasião da viagem os protocolos e documentos referente ao Covid
19 exigidos para este destino a turistas brasileiros que estão em constantes mudanças.
Desde já o passaporte de vacinação que comprova imunização contra o Covid em inglês é
obrigatório.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
A Nature Turismo não se responsabiliza nem se responsabilizará pelo relacionamento
pessoal entre clientes que usarem acomodação em apartamentos duplos, solicitados ou
não, durante toda a duração deste programa.
A Nature Turismo não se responsabiliza nem se responsabilizará por garantir que um (a)
cliente seja acomodado (a) em apartamento duplo solicitado, uma vez que a confirmação
deste tipo de acomodação dependerá da existência de outro (a) cliente do mesmo sexo e
que tenha o mesmo interesse por este tipo de acomodação, e para o mesmo programa. Na
hipótese da não haver condições para a acomodação em apartamento duplo solicitado, o
(a) cliente utilizará um apartamento individual, e deverá pagar a Nature Turismo o valor
integral do adicional para este tipo de apartamento previsto para o programa em questão.
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por outros da mesma categoria sem aviso
prévio.

Em todos os city tours mencionados neste programa, a ordem dos passeios e visitas
mencionadas poderá variar em função do tráfego e de outros fatores locais.
ESTE PROGRAMA INCLUI:
• Parte aérea: Rio de Janeiro ou São Paulo/Paris/San Petersburgo// Moscou/Paris /Rio de
Janeiro ou São Paulo em classe econômica, em voos utilizando companhias aéreas
filiadas a IATA. As companhias aéreas, os voos e horários previstos para este programa
poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
• Treze (13) noites sendo 03 noites em hotéis, classificados em seus respectivo país com
quatro estrelas e com café da manhã incluído e 10 noites no navio MS Chernishevsky.
• 19 refeições.
• Guia acompanhante brasileiro e profissional, credenciado pelo Ministério do Turismo.
• Todos os passeios mencionados na programação como INCLUÍDOS.
• Serviço de carregador de malas nos hotéis e navio (1 mala por pessoa).
• Bolsa de viagem.
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INFORMAÇÕES
• Cartão de Assistência Internacional, Plano Europa EURO MAX com cobertura até
75.000,00 dolares para clientes com até 85 (oitenta e cinco anos) anos de idade
completos. Para clientes com idades superiores aos 85 anos não esta incluído esse
cartão de assistência. A opção deste cartão de assistência internacional é facultativo,
reserva o direito ao passageiro de não adquirir e optar caso seja do seu interesse por
adquirir plano com coberturas diferenciadas. Passageiros com mais de 85 anos
completos favor consultar alternativa.
• Seguro de Cancelamento de viagem (conforme condições) até USD 5.000,00 para
passageiros com até 85 anos.
ESTE PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Despesas extras e ou pessoais de qualquer natureza, tais como refeições (exceto aquelas
discriminadas na programação como INCLUÍDAS), consumo dos itens constantes na
geladeira, nos balcões e móveis dos apartamentos dos hotéis (caso existam),
telefonemas de qualquer natureza, para qualquer local e por qualquer motivo ou razão,
uso de computadores e quaisquer outros meios de comunicação eventualmente
existentes nos hotéis, tais como fax símile, por exemplo, despesas com lavanderias, táxis,
metrôs ou qualquer outro meio de transporte não previsto na programação.

• Bebidas de qualquer tipo ou espécie durante as refeições mencionadas como
INCLUÍDAS neste programa.
• Taxas de embarque, de aeroportos e outras, incidentes no valor dos bilhetes aéreos, tais
como carburantes. No entanto, estas taxas serão cobradas no ato da compra do
programa
• Pagamento de qualquer quantia, em qualquer moeda e em qualquer local por parte da
Nature Viagens e Turismo, por excesso de peso e ou de volume verificado na bagagem
pessoal dos nossos clientes em embarques para qualquer destino ou desembarques
oriundos de qualquer destino, em qualquer aeroporto, porto, estações ferroviárias ou
locais semelhantes.
• Serviços de carregadores de malas nos hotéis para volumes que não exceda a 01 (uma)
mala por pessoa.
• Nenhum passeio ou atividade ou refeição ou hospedagem ou serviço que não estejam
especificados como incluídos neste programa

PREÇO POR PESSOA
APARTAMENTO SOLTEIRO
Entrada € 698,00 + 9X € 698,00
€ 6.980,00

APARTAMENTO DUPLO
Entrada € 569,00 + 9X € 569,00
€ 5.690,00

TAXA DE EMBARQUE DOS AEROPORTOS: € 130,00 ||| TAXA PORTUÁRIA: € 65

À VISTA COM 10% DE DESCONTO

OPERADORA DE TURISMO
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