
Av. Manoel Morais, 435 – Manaíra – João Pessoa/PB 
 www.rogetur.com.br 

 

 

 

 

    Rússia & Escandinávia  
 

Moscou Estocolmo Região de montanhas 

  

 coroação dos czares, e a de São Miguel Arcanjo, 

 

  GRUPO ROGETUR 

31.08.21 - Terça: BRASIL- MOSCOU (Rússia) 
Saída da cidade de origem em voo com destino a Moscou 

com conexão em Lisboa.  

01.09.21 – Quarta: MOSCOU 
Chegada em Moscou e traslado ao hotel. Tempo livre na 

capital da Rússia. Jantar e acomodação. 

02.09.21 - Quinta: MOSCOU 
Café da manhã. Visita panorâmica: a Avenida Novi 

Arbat, o cais do rio Moscou, a Praça Vermelha, o 

Parque da Vi- tória, o Teatro Bolshoi, etc. Também 

visitaremos o metrô de Moscou. Almoço. Tarde 

livre, que pode ser aproveita- da para conhecer 

algum dos interessantíssimos lugares que nos oferece 

a cidade, como a Catedral de São Basi-lio, 

finalizada em 1561, que se destaca pelas suas cúpulas 

coloridas, o GUM, ou os museus, como a Galeria Estatal 

Tretyakov, com coleções desde o século X aos século XX, e 

todas as escolas de pintura da Rússia, começando com 

os ícones antigos até as obras da vanguardia. Sedesejar, pela 

noite é possível realizar uma visita noturna de Moscou. 

Acomodação. 

 

03.09.21 - Sexta: MOSCOU 
Café da manhã. Dia livre para continuar 

conhecendo os inumeráveis tesouros da capital da Rússia. 

Pela manhã, excursão opcional para Serguiev Possad, 

considerado como um dos povoados mais interessantes 

do chamado Anel de Ouro. Segundo a lenda, aqui 

foramfabricadas as primeiras e populares 

“matrioshkas”. Regresso a nos- so hotel em Moscou. 

Tempo livre. Se desejar, pela noite poderá conhecer a 

cultura popular rus-sa assistindo a um típico 

espetáculo para conhecer a es-sência do folclore 

característicodestegrandepaís.Acomodação. 

 

04.09.21  - Sábado: MOSCO   / SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin, 

antiga residência dos czares, com as catedrais daAnun- 

ciação e da Assunção, lugar de na qual estão enterrados 

nume- rosos czares. No fim do dia, traslado à estação 

ferroviária para pegar um trem noturno com destino 

a São Petersburgo. Acomodação em cabines 

quádruplos. 

(opcional em duplos, triplos ou individuais). 

 
05.09.21 - Domingo: SÃO PETERSBURGO  
Café da manhã. Chegada em São Petersburgo, fundada 

pelo czar Pedro o Grande em 1703, com o propósito de 

dar uma saída para Rússia para Europa, sendo capital do 

país até 1918. A cidade mudou de nome várias vezes, 

chamando- se Petrogrado, entre 1914 e 1924, e 

Leningrado, desde essa data até 1991, quando retomou 

o seu nome original. Visita  panorâmica: a Praça do Palácio 

e o Palácio de Inverno, São Isaac, o Almirantado, a 

Avenida Nevsky, a Ilha Vasilievski, a catedral da 

Nossa Senhora de Cazã, 

etc.Almoço.Tardelivre.Acomodação. 

 

06.09.21 - Segunda:  SÃO  PETERSBURGO  
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de 

Pushkin, onde se destaca a Câmara de Âmbar e o Salão 

Dourado ou do Trono. Visita opcional da Fortaleza de 

Pedro e Paulo, antiga prisão czarista, com uma das 

catedrais da cidade que abriga os túmulos da 

Dinastia Romanov,e a Catedral de São Isaac e seu mu- seu 

de ícones e mosaicos. Se desejar, poderá realizar 

um passeio opcional em barco pela “Veneza do 

Norte”, co- nhecendo seus recantos mais românticos 

desde um ponto de vista único. Acomodação. 

 
07.09.21 - Terça: SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Petrod- 

vorets, lugar de veraneio fundado por Pedro I em 

1705. Visita opcional do Hermitage, museu que 

ocupa seis edifícios, entreosque se encontram o Palácio 

de Inverno, residência oficial dos czares, o Palácio 

Menshikov,oEdifí-ciodoEstadoMaior.O 

Hermitage figura entre os maiores e mais 

importantes museus do mundo. Acomodação. 

 

08.09.21 - Quarta: SÃO PETERSBURGO 
HELSINQUE (Finlândia) 
Café da manhã. Saída para fronteira com a 

Finlândia. Trâ- mites e cruze da fronteira, e 

Continuação para Helsinque. Chegada e visita 

panorâmica: a Igreja Ortodoxa da Trinda- de, a 

PraçadoSenado, o Portoea Praçado Mercado, a Catedral 

Luterana de São Nicolau, a Catedral Uspenski, em estilo 

russo-bizantino e desenhada por Aleksei Gornosta- jev 

(1868), a Esplanadi, Temppeliaukio, o Monumento ao 

compositor Jean Sibelius, a Mannerheinmintie, a 

maior artéria da cidade, etc. Acomodação. 

 
09.09.21 - Quinta: HELSINQUE 
 (opcional para Tallin - Estônia) 
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 

de dia completo para Tallin (Estônia). Iremos em 

ferry até esta maravilhosa cidade chamada de “A 

Pequena Praga”, para realizar uma visita da 

mesma: a Prefeitura, a igreja de São Olaf, o 

Castelo de Toompea, o Palácio de Kadriorg, a 

Catedral ortodoxa de Domsky, o Mosteiro de São 

Miguel, aFarmácia Municipal, etc. Na hora 

indicada, traslado ao porto para retornar a 

Helsinque. Chegada em capital da Finlândia e 

traslado ao hotel. Acomodação 

 . 

10.09.21 - Sexta: HELSINQUE /  BÁLTICO  
Café da manhã. Dia livre para conhecer o seu 

animado porto, a Bulevar Splanadi, a avenida 

Mannerheim, a ilha de Suomenlinna, a arquitetura de 

Alvar Aalto, etc. No final da tarde, traslado ao porto e 

embarque em um cruzeiro de uma noite, com todas 

as comodidades à bordo. Jantar buffet 

escandinavo e acomodação em camarotes 

 
 

 

    31/08 a 13/09/21 
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11.09.21 - Sábado: ESTOCOLMO 
Suécia) Café da manhã a bordo e 

desembarque.  Visita  panorâmica, na qual 

realizaremos um percurso em ônibus pelos 

pontos mais importantes da cidade e um 

passeio pela Gamla Stan ou Cidade Velha, 

quatro ilhas unidas entre si sobre as quais 

Bigerl Jarl fundou a cidade há 700 anos. 

Passaremos próximo ao Palácio Real e, desde 

um extre- mo da Ilha dos Nobres, 

comtemplaremos a Prefeitura e a sua torre 

de 106 metros. Se destacam também a Grande 

Praça, a Catedral, etc. Restante do dia livre. 

Visita opcional ao Museu Vasa, galeão real 

afundado durante seu desli- zamento e 

recuperado 333 anos depois, e também 

visita- remoso interior da Prefeitura, o Salão 

Dourado, onde se realiza a homenagem aos 

Prêmios Nobel. Acomodação. 

 
12.09.21 - Domingo: ESTOCOLMO 
Café da manhã. Dia livre para passear em barco por 

seus canais, descobrir a Torre de TV Käknas, 

Skansen, onde conhecerá o museu popular ao ar 

livre mais antigo do mundo e o zoológico de 

Estocolmo, ou o museu de arte contemporânea, 

com uma excelente coleção de arte do século XX e XXI, 

com obras de Picasso, Dali, Derket e Matisse. 

13.09.21 - Segunda: ESTOCOLMO/ BRASIL            
Café da manhã. Tempo livre até a hora do 

traslado ao aeroporto para saIr em avião ao 

Brasil. Fim de nossa viagem  

 

 

Serviços complementares 

incluídos  Refeições: 5 

 

Visita com guia local e/ou 

excursões (Segundo itinerário) 
Panorâmicas em 
Moscou,SãoPetersburgo,Helsinque e 
Estocolmo 
Cruzeiro pelo Báltico 
Viagem de trem 
 

 

 

Parte aérea                        
U$ 10x 100 

  Parte terrestre                    
U$ 453 + 9x 207 

 
Obs: Opcional até o  19º dia  para 

conhecer os Fiordes Noruegueses e 

Olslo. 

 

*preços sujeito alteração *

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Informações – (83) 99305.6906 / 99696.3120 / 99305.6911 
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