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1º Dia - LISBOA / CIDADE EUROPEIA /MOSCOVO

4º Dia - MOSCOVO / SÃO PETERSBURGO

Apresentação no Aeroporto da Portela duas horas antes da partida (áerea das Partidas—Ponto de
Encontro), onde se encontra o balcão da Professionalteam de assistência a clientes. Formalidades
individuais de embarque nos balcões que indicaremos localmente, seguido do controlo de
identificação e segurança. Embarque e partida em voo regular com destino a Moscovo, via cidade
europeia. Chegada, formalidades de desembarque, recolha da bagagem. Chegada, assistência e
transporte para o hotel. Jantar e alojamento.

Pensão completa.

2º Dia - MOSCOVO
Pensão completa.
Após o pequeno almoço, saída para visita de dia inteiro de Moscovo. Passagem pelo Teatro Bolshoi
e visita do belíssimo conjunto do Convento das Donzelas e o lago adjacente, que inspirou
Tcheikovsky a compor a música do famosíssimo bailado “O Lago dos Cisnes”. Visita da Catedral do
Cristo Salvador, um marco da cidade não só pela sua beleza como pela sua historia. Almoço em
restaurante local. Da parte da tarde visita do Kremilin, antiga residência dos Czares Russos, sede
dos poderes políticos e espiritual e testemunho dos mais marcantes acontecimentos da história
russa. Aqui poderemos desfrutar da mágica Praça das Catedrais: Catedral da Anunciação, a mais
importante da Rússia, Catedral de S. Miguel Arcanjo, Anunciação e Doze Apóstolos. Continuação
das visitas para o metro de Moscovo, também conhecido como palácio subterrâneo, a visita do
metro dura aproximadamente entre 1 a 1h30 Após as visitas regresso ao hotel. Jantar e
alojamento no hotel.

Em hora a combinar localmente partida para estação de comboio e partida em comboio de alta
velocidade para São Petersburgo (aproximadamente 3h45m de viagem). Chegada a São
Petersburgo, uma das cidades mais bonitas do Mundo, projectada pelo Czar Pedro I o Grande em
1703 está situada nas orlas do rio Neva e assenta sobre 40 ilhas conectadas por mais de 400
pontes. Visita da Catedral de Nosso Senhor do Sangue Derramado, que foi edificada no mesmo
sitio onde Alexandre II foi assassinado, razão pela qual o nome faz referencia ao sangue
derramado. Visita do interior da fabulosa Catedral de Santo Isaac, a Fortaleza de Pedro e Paulo
incluindo a Catedral onde se encontram sepultados os Czares da família Romanov. Transporte ao
hotel, instalação. Jantar e alojamento.
5º Dia - SÃO PETERSBURGO
Pensão completa.
Iniciaremos o dia com uma visita ao famoso Museu Hermitage, considerado como um dos maiores
do Mundo e situado ao lado da residência dos Czares da Rússia. As suas colecções (cerca de 3
milhões de obras) estão expostas no Palácio de Inverno e nos edifícios do Velho, Novo e Pequeno
Hermitage. O museu compreende varias secções tais como; a da Arte Ocidental, a da cultura
primitiva e cultura russa, numismática, etc. Após o almoço, visita do Parque e Palácio de
Peterhof que eleva-se no centro de um belo parque paisagista com jardins franceses e ingleses.
No final, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - MOSCOVO / SERGIEV POSSAD / MOSCOVO

6º Dia - SÃO PETERSBURGO / CIDADE EUROPEIA / LISBOA

Pensão completa.

Pequeno almoço no hotel.

Saída para Serguiev Possad (antiga Zagorsk), a 70 km de Moscovo, importante cidade santuário
russa desde o séc. XV, interessante pelos seus mosteiros, catedrais e museus. 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 arquitectónicos do país, ilustrando todo o desenvolvimento da arquitectura religiosa
russa desde o início do século XV até o século XIX. Almoço será servido em Sergiev Possad. Após as
vistas regresso a Moscovo. Visita panorâmica do Estádio Olímpico, a Universidade Lamonossov.
Jantar e alojamento no hotel.

Em hora a combinar localmente saída do hotel já com malas e visita Palácio de Catarina a
Grande, projectado no séc. XVIII por sua filha a Czarina Isabel, um majestoso exemplo do barroco
russo, atravessando os admiráveis salões, entre os quais se destaca o salão de Âmbar.
Seguidamente passeio por entre a magia geométrica dos jardins com as suas fontes e jogos de
água. Almoço. Em hora a determinar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino a Lisboa.
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