Itinerário

Rússia

Moscovo & São Petersburgo
Especial Páscoa 2018

Itinerário Programa Clássico:
(25 Março) 1º dia: Lisboa/Moscovo
Comparência no aeroporto 2h30 antes da partida para formalidades de embarque e partida com destino a Moscovo, com a companhia aérea Lufthansa,
via Franffurt. Chegada, controlo do passaporte, assistência pelo nosso representante local e transfere ao hotel previsto. Alojamento.
(26 Março) 2º Dia: Moscovo (P.A)
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita panorâmica a Moscovo com uma pequena degustação de Vodka, Visita ao Mosteiro de Novodevichy.
Almoço. Regresso ao hotel e tempo livre.
(27 Março) 6º Dia: Moscovo (P)
Pequeno-almoço e dia livre.
(28 Março) 6º Dia: Moscovo/São Petersburgo (P)
Pequeno-almoço e dia livre. Ao final do dia transfere para a estação ferroviária e saída para São Petersburgo em comboio nocturno em cabine
quadrupla em classe económica. Noite a bordo.
(29 Março) 4º Dia: São Petersburgo (P.A)
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a São Petersburgo, desembarque e Visita à Catedral Naval de São Nicolau e assistência parcial à missa ortodoxa
cantada russa, passeio pelo bairro de Dostoiévski, Visita ao Mercado Kuznechny, Visita exterior à casa de Pedro, “o Grande”, Visita à Fortaleza de
Pedro e Paulo e Panteão dos czares Románov. Almoço em restaurante local. Transporte ao hotel e tempo livre.
(30 Março) 3º Dia: São Petersburgo (P)
Pequeno-almoço. Dia livre.
(31 Março) 7º Dia: São Petersburgo (P)
Pequeno-almoço e dia livre.
(1 Abril) 8º Dia: São Petersburgo/Lisboa (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte ao aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e partida com destino
a Portugal com a companhia aérea Lufthansa, via Munique. Refeição a bordo. Chegada e fim da viagem e dos nossos serviços.
Refeições no itinerário:
(P) Pequeno-almoço - (A) Almoço
Bebidas não incluídas

Programa Tudo Incluído:
Inclui todos os serviços do Programa Clássico +:
- 4 Almoços e 6 Jantares
- Visita ao Museu Hermitage, Visita ao Parque de Catarina em Pushkin, Excursão à Pavlovsk e visita ao Palácio de Paulo e Parque, Visita ao Metro de
Moscovo, Visita ao Kremlin e suas Catedrais, Visita à Galeria Tretyakov, Excursão a Sergiyev Posad e visita ao Mosteiro e Visita à Izmailovo.

Notas Importantes:
- As visitas incluídas, assim como a ordem do itinerário podem sofrer alterações, sem que isso afecte o conteúdo do programa
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior
- Os horários dos voos são susceptíveis de alteração, sem aviso prévio, por parte da companhia aérea.
- É obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses
- Obrigatório visto para entrar na Rússia.
- Para obtenção do visto será necessário um seguro especial com cobertura das despesas médicas no território da Rússia por acidente ou doença
súbita (montante mínimo de 30.000 EUR). Este seguro pode ser tratado directamente pela agência ou através da Image Tours com um custo de
30.00EUR/NET por pessoa
Seguro de Cancelamento Antecipado:
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a data em que efectua a reserva até à
data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional)
(esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet)

Voos Previstos:
LH 1173 LISFRA 07h15 - 11h20
LH 1448 FRADME 12h55 - 17h00
LH 2565 LEDMUC 16h35 - 18h20
LH 1792 MUCLIS 1925 - 21h30
Sugeitos a alterações

Alojamentos previstos:
Cidade

Sup.

Moscovo

Hotel Holiday Inn, Radisson, Mercure, Novotel, Azimut,
Borodino, ou similar

São Petersburgo

Hotel Radisson, Marriott, Novotel, Sokos, Vedensky,
Nash, ou similar
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