Transiberiano Imperial Russia de Pequim a Moscou
15 dias / 14 noites
a partir de
R$ 14.159

+9x de R$ 3.671
por pessoa em cabine dupla de acordo com o câmbio do dia
Pacote imperdível a bordo do Transiberiano Imperial Russia de Pequim à Moscou com pensão completa.

Paises: China - Mongólia - Rússia
Cidades: Pequim - Ulaanbaatar - Ekaterimburgo - Irkutsk - Kazan - Moscou - Novosibirsk
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com pensão completa
27 de Junho ou 22 de Agosto de 2022

Inclui
Traslado de chegada em Pequim
Traslado de saída em Moscou
2 noites de Acomodação em Hotel em Pequim

1 noite de Acomodação em uma iurta na Mongólia
1 noite de Acomodação em Hotel em Moscou
Acomodação em trem chinês em cabine standard (2 camas sem banheiro incluso)
Acomodação a bordo do Trem Imperial Russia em cabine escolhida
Guia acompanhante de língua Espanhola
Excursões com guias locais de acordo ao programa (Inglês, Espanhol, Francês e Alemão)
Pensão completa durante a viagem
Chá e café complementares a bordo do trem
Médico a bordo
Gerente do Trem de língua Inglesa

Roteiro
1° DIA: PEQUIM
Traslado do aeroporto ao hotel. Saída para visita da Praça Tiananmen, esta área pode abrigar cerca de um milhão de pessoas, é a maior área
urbana do mundo, onde está o Museu Nacional da China. Visita ao Grande Salão do Povo, o majestoso Monumento dos Heróis do Povo e a
Cidade Proibida. Jantar. Acomodação em hotel.
2° DIA: PEQUIM
Café da manhã no hotel. Visita da Grande Muralha da China. Almoço. Visita ao Palácio de Verão. Jantar no Restaurante Quánjùdé Roast Duck.
3° DIA: PEQUIM
Café da manhã no hotel. Traslado para a Estação de Trens para embarque no Trem Chinês. Acomodação. Almoço e Jantar a bordo trem.
4° DIA: ERLIAN
Café da manhã a bordo. Chegada em Erlian. Almoço. Desembarque do Trem Chinês para trâmites de fronteira. Embarque no Trem Imperial
Russia. Pernoite a bordo.
5° DIA: ULAN BATOR
Café da manhã a bordo. Chegada em Ulan Bator. Traslado ao Parque Nacional Gorkhi Terelj. Chegada e tempo livre para acomodação em

iurta. Almoço no acampamento. Após almoço, excursão até a rocha em formato de tartaruga para apreciar este cenário natural. Subida ao topo
da montanha para uma bela vista do Parque Nacional. Você visitará uma família nômade, típica da região e poderá conhecer todo o estilo de
vida e cultura deste povo. Também poderá provar comida local, fazer um passeio a cavalo (opcional), montar e desmontar uma iurta. Jantar.
Poderá apreciar o por do sol e observar o céu estrelado. Acomodação e pernoite em uma iurta.
6° DIA: ULAN BATOR
Café da manhã no acampamento. Traslado para o centro da cidade de Ulan Bator. Visita a Praça Sukhabaatar e Monastério Gandan. Almoço.
Visita ao Museu Mongol de História Natural. Subida ao Monte Zaisan para vista da cidade de Ulan Bator. Apresentação de Show Folclórico
seguido de jantar. Embarque em Trem Imperial Russia e continuação da viagem. Pernoite a bordo do trem.
7° DIA: ULAN UDE
Café da manhã a bordo. Chegada a Ulan Ude. Visita desta cidade única, um local estratégico para economia local entre Rússia, Mongólia e
China. Visita ao Monastério Budista Ivolginsky Datsan. Visita a uma Yurta Buriata tradicional com recepção de uma família local. Os
hospitaleiros Buriatas irão ensiná-lo a cozinhar o prato tradicional Buryat pozy, como jogar dados, usar um arco, usar um traje tradicional
Buriata, montar e desmontar uma yurta. Embarque a bordo do trem para jantar e pernoite.
8° DIA: LAGO BAIKAL
Café da manhã a bordo. Chegada em Porto Baikal. Embarque em Barco para Listvyanka. Na plataforma de observação você poderá apreciar a
linda vista de Chersky Stone, com a parte sul do Lago e do Rio Angara, local preferido dos turistas para fotos. Almoço em restaurante. Visita do
Museu que mostra mais da flora e fauna do Lago Baikal. Visita de Listvyanka. Visita de um Mercado de Peixes e souvenir. Retorno ao Trem.
Jantar em formato picnic.
9° DIA: IRKUTSK
Café da manhã a bordo. Chegada à Estação de trens de Irkutsk. Visita ao centro histórico incluindo o Museu dos Dezembristas, a casa “rendada
em madeira”, também chamada de “Casa da Europa”, a mais linda e deslumbrante rua da cidade — Bolshaya Prospektnaya, hoje — Rua Karl
Marx. Almoço em restaurante local. Visita ao Museu Taltsy de Arquitetura e Etnografia localizado em local especial a margem direita do Rio
Angara. Tempo livre em 130 Quarter — Irkutskaya Sloboda, área com prédios reconstruídos de 1919-1920. Jantar em restaurante. Saída para
Irkutsk.
10° DIA: A BORDO DO TREM
Café da manhã, almoço e jantar a bordo do trem. Aproveite o entretenimento a bordo oferecido no Trem Imperial Russia. Acomodação.

11° DIA: NOVOSIBIRSK
Café da manhã a bordo. Chegada em Novosibirsk. Visita da cidade com suas ruas antigas, Museu Ferroviário, Teatro de Opera e Ballet da
cidade, esplanada do Rio Ob. Almoço. Continuação da visita da cidade e ao final embarque de volta ao tem. Pernoite a bordo.
12° DIA: YEKATERIMBURG
Café da manhã a bordo do trem. Chegada em Yekaterimburg. City tour dedicado a conhecer os últimos dias do czar russo. Como parte da
excursão, você conhecerá a Igreja do Sangue Derramado, erguida em memória ao trágico evento. Almoço. Visita ao memorial construído na
fronteira dos dois continentes (a Europa e a Ásia). Saída de Yekaterinburg. Jantar a bordo.
13° DIA: KAZAN
Café da manhã a bordo. Chegada em Kazan. City tour da Antiga Kazan (a capital Tártara fica situada às margens do rio Volga). Aqui você
poderá presenciar um show folclórico “Tugan Avalim” onde conhecerá mais da cultura tártara. Visita do Kremlin de Kazan. Almoço com aula
para descoberta da culinária tártara. Saída de Kazan. Jantar a bordo.
14° DIA: MOSCOU
Café da manhã. Chegada em Moscou. Final da viagem a bordo do Trem Imperial Russia. Visita da cidade com o Kremlin de Moscou, um dos
maiores complexos do mundo é um símbolo russo e local de tesouros com relíquias magníficas e monumentos de arte. Almoço em restaurante
local. Passeio a pé pela Rua de pedestres Arbat; visita da Catedral do Cristo Salvador e passeio pelas estações de metro da cidade. Jantar.
Checkin no hotel e pernoite.
15° DIA: MOSCOU
Traslado do hotel ao aeroporto. Fim dos Serviços.

Hospedagens
Nome: Regent Beijing ou similar. | Cidade: Pequim - 5 Estrelas
Nome: Baltschug Kempinski ou similar | Cidade: Moscou - 5 Estrelas

Saídas e Preços
Saídas de Pequim em 2022
De 27 de Junho à 11 de Julho/2022
De 22 de Agosto à 05 de Setembro/2022

Cabine VIP
A partir de € 13.400 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de € 22.400 (valor do pacote em cabine individual)

Cabine Business Class
A partir de € 12.500 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de € 20.900 (valor do pacote em cabine individual)

Cabine First Class Plus
A partir de € 8.200 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de € 11.600 (valor do pacote em cabine individual)

Cabine First Class / Confort Class

A partir de € 7.600 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de € 10.700 (valor do pacote em cabine individual)

Observações
Este programa está sujeito a alterações sem aviso prévio. Na Mongólia os passageiros pernoitarão uma noite em iurta (2 pessoas por tenda)
com banheiro externo.
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

Fotos

