Trem Transiberiano Zarengold Mongolia & Russia - Moscou à Ulan
Bator
12 dias /11 noites
a partir de
R$ 10.561

+9x de R$ 2.738
por pessoa em cabine standard (4 pessoas). Esse valor não comtempla o imposto IRRF
Experimente uma das últimas grandes aventuras de viagem. Sua jornada ao longo da Ferrovia Transiberiana, uma das rotas de trem mais
fascinantes e seguras do mundo, é ainda mais interessante, confortável e divertida com nosso trem fretado particular. Esta grande viagem de
trem particular de Ulan Bator na Mongólia a Moscou via Lago Baikal é a sua chance de realizar o sonho de uma vida.

Paises: Mongólia - Rússia
Cidades: Ulaanbaatar - Irkutsk - Kazan - Moscou - Novosibirsk
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com pensão completa
De 07 de Maio a 10 de Setembro de 2022

Inclui

Vistas panorâmicas de beleza natural inspiradora na ferrovia histórica ao redor do Lago Baikal
Guia turístico de língua inglesa para cada grupo de no máximo 26 convidados (saída de 03 de agosto com guia em Português; 15/junho, e
29/Agosto com guia em Espanhol)
Guias locais
Todas as transferências e passeios de ônibus de acordo com o itinerário
Excursões e passeios turísticos de acordo com o itinerário, incluindo todas as taxas de inscrição
Dia de visita ao Lago Baikal com piquenique
Todas as refeições de acordo com o itinerário
Degustação de vodka com petiscos típicos russos
Serviço de maleteiro em todas as estações ferroviárias
Palestras informativas sobre a Ferrovia Transiberiana, bem como a geografia e a história de cada país (por exemplo, o sistema czarista do
exílio, o inverno na Rússia, a relação histórica entre russos, cossacos e tártaros)
Instalações de banho a bordo do trem Zarengold
2 noites em hotel central em Ulan Bator
1 noite em hotel de três estrelas em Irkutsk
1 noite em hotel em Moscou

Roteiro
1º DIA- MOSCOU
Recepção no aeroporto e traslado ao seu hotel. Nosso tour “City of Lights” mostrará a capital russa requintadamente iluminada. Você perceberá
que Moscou está claramente em pé de igualdade com outras grandes cidades metropolitanas da Europa, como Madri e Paris. Passeio pela
famosa Praça Vermelha com seu guia e passeio pelo metrô da cidade para ver várias das estações ricamente decoradas de Moscou.
Hospedagem: InterContinental Tverskaya / Grand Marriott(ou similar). Refeições incluídas: jantar.
2º DIA – MOSCOU / EMBARQUE NO ZARENGOLD
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para um tour panorâmico em Moscou, incluindo os imponentes jardins do Kremlin e sua magnífica
catedral dos tempos czaristas. À noite, você será recebido a bordo do Trem Zarengold. Um descontraído encontro no vagão-restaurante oferece
a oportunidade de conhecer seus companheiros de viagem e saber mais detalhes sobre sua jornada. Hospedagem a bordo. Refeições
incluídas: café da manhã, almoço e jantar.

3º DIA - KAZAN
Café da manhã a bordo do trem. Chegada em Kazan, a capital do Tartaristão. Passeio pelo Kremlin de Kazan (Patrimônio Cultural Mundial da
UNESCO) com sua maravilhosa vista panorâmica do Volga, onde você aprenderá sobre a turbulenta história da relação entre os tártaros, os
cossacos e os russos. Retorno ao trem para continuação de viagem rumo ao leste. Hospedagem a bordo do trem. Refeições incluídas: café da
manhã, almoço e jantar.
4º DIA - EKATERIMBURGO
Café da manhã a bordo do trem. Chegada por volta do meio-dia em Ekaterimburgo, a capital histórica dos Urais. A cidade é lembrada como o
local onde o czar russo Nicolau II e sua família foram assassinados em 1918. Durante um breve passeio, você verá a Catedral do Salvador do
Sangue Derramado, que foi construída em 2003 em comemoração àquele trágico acontecimento histórico e o centro da cidade que foi tão bem
restaurado em 2009. De volta a bordo, você continua sua jornada pelas vastas estepes da Sibéria ocidental. Hospedagem a bordo. Refeições
incluídas: café da manhã, almoço e jantar.
5º DIA - NOVOSIBIRSK
Café da manhã a bordo do trem. Chegada em Novosibirsk, o coração da Sibéria, onde você será recebido na tradicional moda russa com pão e
sal. Passeio panorâmico pela cidade com o enorme monumento trans-siberiano e o poderoso rio Ob. Hospedagem a bordo. Refeições incluídas:
café da manhã, almoço e jantar.
6º DIA – DIA INTEIRO A BORDO DO TREM – CRUZANDO A SIBÉRIA
Café da manhã a bordo do trem. Hoje a viagem continua atravessando o amplo rio Yenisei e segue pela Sibéria. Os chefs demonstram mais
uma vez suas habilidades enquanto servem especialidades russas aos convidados em uma “festa do czar”. Uma degustação de vodka
acompanhada de petiscos russos e brindes lhe oferece uma oportunidade muito agradável de combinar prazer e hospitalidade local. O trem
ainda passará por aldeias com suas típicas casas de madeira e por bosques de bétulas em um impressionante cenário montanhoso e, com
sorte, um sol abundante. Hospedagem a bordo. Refeições incluídas: café da manhã, almoço e jantar.
7º DIA - IRKUTSK
Café da manhã a bordo do trem. Chegada em Irkutsk, a capital da Sibéria Oriental, nos tempos do czarismo. Durante o seu passeio pela cidade,
você verá, entre outras coisas, as pitorescas casas de madeira da Sibéria e um memorial ao czar Alexandre III (o iniciador da Ferrovia
Transiberiana), que foi erguido em 2003. Depois do almoço, excursão a um museu ao ar livre informativo com foco na vida e no trabalho na
histórica Sibéria. Hospedagem: Hotel Irkutsk (ou similar). Refeições incluídas: café da manhã e almoço.

8º DIA – LAGO BAIKAL
Café da manhã no hotel. Viagem em ônibus para Listvyanka, uma aldeia da Sibéria às margens do Lago Baikal, o maior reservatório de água
doce não congelada do mundo. Da aldeia, desfrute de uma curta excursão de barco no Lago Baikal. Em seguida, viagem em trem ao longo do
Lago Baikal, na rota original da Ferrovia Transiberiana. Parada em um local particularmente pitoresco, para que você realmente desfrute da
calma majestosa desta maravilha natural única. O jantar será servido em meio à beleza do Lago Baikal. Hospedagem a bordo. Refeições
incluídas: café da manhã, almoço e jantar.
9º DIA - LAGO BAIKAL - ULAN UDE
Café da manhã a bordo do trem. A jornada continua ao longo das margens do aparentemente interminável Lago Baikal e depois através do
esplêndido Vale de Selenga e da solidão selvagem das estepes montanhosas da Sibéria oriental. Passeio por Ulan Ude durante uma parada
intermediária. As formalidades fronteiriças na fronteira russo-mongol são uma questão fácil que será feita a bordo. Hospedagem a bordo.
Refeições incluídas: café da manhã, almoço e jantar.
10º DIA - ULAN BATOR
Café da manhã a bordo do trem. Hoje, para aqueles que acordarem cedo, verão o cenário espetacular da região central da Mongólia, situado
em uma paisagem montanhosa repleta de coloridos campos e Iurtas habitadas por cavaleiros solitários a cavalo. De manhã você chegará em
Ulan Bator, a capital da Mongólia. Durante o seu passeio pela cidade, você verá o impressionante Monastério Budista de Gandan e o peculiar
Templo Choijin Lama, entre outras coisas. Depois, você terá a oportunidade única de assistir a uma apresentação de artes folclóricas mongóis
tradicionais, incluindo canto gutural, música ao violino, fantasias nacionais e danças típicas (os ingressos custam aproximadamente € 14 / $ 15,
a serem pagos no local). Hospedagem: Ramada Hotel (ou similar). Refeições incluídas: café da manhã, almoço e jantar.
A pedido, podemos organizar hospedagem alternativa em uma Iurta na bela paisagem dos Alpes da Mongólia (suplemento aproximado de € 45 /
$ 50, por favor deixe-nos saber no momento da reserva). Esta é uma experiência rara e um sonho para os amantes da natureza.
11º DIA – ULAN BATOR E OS ALPES MONGÓIS
Após o café da manhã, um ônibus levará você até o Parque Nacional Terelj, a leste de Ulan Bator. Aqui você poderá ver as colônias exóticas de
tendas tradicionais, rebanhos de cavalos e iaques dos pastores nômades, um tipo de gado tibetano selvagem. Uma pequena demonstração de
equitação mongol é feita especialmente para você seguido de um almoço em formato piquenique servido neste ambiente esplêndido. À noite,
você continuará a bordo do trem em direção à China. Refeições incluídas: café da manhã, almoço e jantar.

12º DIA – ULAN BATOR – VIAGEM DE RETORNO PARA CASA
Em horário oportuno traslado do hotel para aeroporto para embarque no voo de volta. Fim dos nossos serviços.

Hospedagens
Nome: InterContinental Tverskaya/ Gran Marriott | Cidade: Moscou - 4 Estrelas
Nome: Hotel Irkutsk | Cidade: Irkutsk - 3 Estrelas
Nome: Ramada Hotel | Cidade: Ulan Bator - 3 Estrelas

Saídas e Preços
Saídas de Moscou em 2022
Maio 07
Junho044
Julho 23
Agosto 18
Setembro 10

CABINE STANDARD (4 pessoas)
A partir de USD 6.389 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine quadrupla)
A partir de USD 8.095 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine tripla)

CABINE CLASSIC II (2 pessoas)

A partir de USD 9.175 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine dupla)
A partir de USD 12.879 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine single)

CABINE SUPERIOR II (2 pessoas)
A partir de USD 9.679 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine dupla)
A partir de USD 13.935 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine single)

CABINE NOSTALGIC COMFORT III (2 pessoas)
A partir de USD 12.879 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine dupla)
A partir de USD 19.879 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine single)

CABINE BOLSHOI IV
A partir de USD 17.319 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine dupla)
A partir de USD 26.975 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine single)

CABINE BOLSHOI V PLATINUM
A partir de USD 20.429 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine dupla)
A partir de USD 31.310 + Imposto IRRF (valor por pessoa do pacote em cabine single)

Observações
IDIOMA DOS GUIAS

Maio 07 – Inglês, Francês, Espanhol
Junho 04 – Inglês, Francês
Julho 23 – Inglês, Francês, Português, Italiano
Agosto 18 – Inglês, Francês, Português, Italiano, Espanhol
Setembro – 10 Inglês, Francês
DOCUMENTOS DE VIAGEM NECESSÁRIOS:
Passaporte com validade mínima de 6 meses após o retorno da viagem
Vacinas ou Testes PCR (a serem checados a obrigatoriedade perto da data do embarque)
*A TT Operadora indica assistência da Mundial Vistos Faria Lima para a obtenção do visto de entrada para esse(s) país(es). O contato e
contratação dever ser feito diretamente com a Mundial Vistos Faria Lima através do telefone 2308-5443, whatsapp 99711-0395 ou e-mail
atendimentosp2@mundialvistos.com.br.
*Lamentamos que, devido à intricada logística deste passeio, as mudanças de itinerário às vezes sejam inevitáveis. Esta jornada geralmente
não é para pessoas com mobilidade limitada ou que dependem de máquinas de CPAP. Por favor contate-nos para mais informações sobre os
seus requisitos específicos antes de reservar.Número mínimo de participantes da excursão: 25

Fotos

