Transiberiano Imperial Russia de Moscou a Vladivostok
14 dias / 13 noites
a partir de
R$ 12.263

+9x de R$ 3.179
por pessoa em cabine dupla de acordo com o câmbio do dia
Pacote imperdível a bordo do Transiberiano Imperial Russia de Moscou à Vladivostok com pensão completa.

Paises: Rússia
Cidades: Ekaterimburgo - Irkutsk - Kazan - Moscou - Novosibirsk - Vladivostok
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com pensão completa
21 de Maio ou 17 de Julho de 2022

Inclui
Traslado de chegada em Moscou
Traslado de saída em Vladivostok
01 noite de Acomodação em Hotel em Moscou

01 noite de Acomodação em Hotel em Vladivostok
Acomodação a bordo do Trem Imperial Russia em cabine escolhida
Guia acompanhante em Espanhol
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: MOSCOU
Chegada em Moscou. Traslado do aeroporto ao hotel. Restante do tempo livre. Acomodação no hotel em quarto standard.
2° DIA: MOSCOU
Após o café da manhã, você aproveitará o tour panorâmico de Moscou que lhe dará uma ideia das dimensões da capital. Explore a Praça
Vermelha, no coração de Moscou, com a pitoresca Catedral de São Basílio ou aproveite o passeio no metrô de Moscou, com as estações mais
propensas a serem palácios subterrâneos. Você ficará impressionado com a espetacular Catedral de Cristo Salvador ou com a vista
deslumbrante de Moscou nas colinas de Lenin, de costas para a Universidade de Moscou e outros locais históricos. Após o almoço na cidade,
continue até o Kremlin, um dos monumentos mais conhecidos da Rússia e do mundo. A visita guiada leva você para dentro da antiga residência
dos czares russos. Desfrute de algum tempo no centro da cidade passeando pela antiga Rua Arbat, com seus inúmeros cafés, lojas de souvenir
etc. Mais tarde, à noite, você embarcará no Trem Rússia Imperial. Aproveite seu jantar a bordo e conheça seus companheiros de viagem.
3° DIA: KAZAN
Após a chegada em Kazan, uma vez capital do Tartaristão, você partirá para um City Tour para explorar a antiga Kazan. Hoje, no Kremlin
Branco de Kazan, uma nova mesquita se ergue nas imediações de uma catedral cristã. Aproveite o programa espetacular de folclore que lhe
dará uma visão da épica cultural nacional tártara. Nós convidamos você a saborear a culinária local, no almoço e também participando de uma
demonstração da culinária revelando os segredos da cozinha Tártara. Mais tarde você embarcará em seu trem e continuará sua viagem.
Desfrute do seu jantar a bordo!

4° DIA: YEKATERINBURG
Hoje chegamos a Yekaterinburg e começamos nossa descoberta desta cidade que está intimamente ligada à família do último imperador russo.
Durante o passeio, você visitará a igreja memorial do sangue para relembrar os trágicos eventos ocorridos nesta cidade. Depois do almoço no
centro da cidade, continuamos nosso tour. Passaremos pelo memorial que marca a fronteira entre a Europa e Ásia. Você terá a oportunidade de
estar nos dois continentes ao mesmo tempo e manter a memória deste fato tirando fotos. À noite, embarcamos no Trem Rússia Imperial.
Desfrute do seu jantar a bordo!
5° DIA: NOVOSIBIRSK
Chegamos a Novosibirsk, o coração da Sibéria, e começamos nossa excursão pela cidade nas proximidades da estação ferroviária com a visita
ao museu ferroviário local dedicado à lendária ferrovia
Transiberiana. Após o almoço, o passeio pela cidade nos levará ao aterro do rio Ob, principais praças e ruas da cidade mais soviética em nosso
itinerário. A Ópera local se destaca, impressiona você com sua arquitetura monumental e é conhecida como o maior edifício de teatro do país.
Embarque no trem de volta no trem e aproveite o jantar a bordo!
6° DIA: A BORDO DO TREM
Seu trem Rússia Imperial continua viajando pela Sibéria. Hoje aproveite sua estada a bordo para refletir sobre as cidades que você já visitou.
Você poderá gastar seu tempo tomando uma bebida no bar com seus companheiros de viagem, ou poderá ficar em sua cabine e observar o
cenário em mudança constante através das janelas. Casas de madeira, bosques de bétulas e, se tiver sorte, alguns raios de sol sobre
paisagens montanhosas o receberão. A equipe de bordo irá convidá-lo para uma palestra sobre a ferrovia transiberiana. Aproveite o dia
relaxante em antecipação à próxima parada!
7° DIA: IRKUTSK
Nosso trem chega a Irkutsk hoje, uma das maiores cidades da Sibéria. Esta cidade preservou vários edifícios históricos e monumentos. Durante
o passeio pela cidade, você verá pitorescas casas de madeira e visitará a Casa dos Dezembristas, que desdobrará a história da insurreição
fracassada da aristocracia russa que foi exilada nesta cidade. Após o almoço, não perca a oportunidade de visitar um museu ao ar livre
localizado no pitoresco local da margem do rio Angara. Este museu único irá informá-lo sobre a vida diária das pessoas nesta região no
passado. Passe algum tempo livre passeando por Irkutskaya Sloboda antes de embarcar em seu trem à noite.
8° DIA: LAGO BAIKAL
Nas margens do Lago Baikal, você não pode deixar de ficar admirado com a maravilha criada pela própria natureza. É o lago mais profundo do
mundo que contém a quinta parte da água doce da Terra. Após o café da manhã, embarque em um barco a motor para navegar nas águas do

Baikal até a vila de Listvyanka. Aqui você vai visitar o único museu dedicado à flora e fauna do lago. O que você não pode perder é o ponto de
observação da Pedra Cherssky, com uma vista deslumbrante sobre o lago e o rio Angara. Após uma visita a um mercado local, a jornada
continua ao longo da rota original da Ferrovia Transiberiana por várias horas diretamente ao longo da margem do Lago Baikal. Seu trem vai
parar em um determinado ponto para você aproveitar o majestoso lago e um jantar tipo churrasco.
9° DIA: ULAN-UDE
O trem Rússia Imperial irá parar em Ulan-Ude hoje, capital da Buriátia. Uma experiência espiritual especial é uma visita a um datsan ativo que
está em seu programa durante a visita de hoje. Você será convidado pelos locais para visitar uma tenda tradicional. Aqui você aprenderá a
cozinhar um tradicional "pozy", jogar dados, vestir um traje tradicional e montar e desmontar uma yurta. Outra forma de ter uma perspectiva
sobre a cultura Buriatia é um programa de folclore colorido e espetacular que você poderá desfrutar aqui. Mais tarde, à noite, embarque no trem
Rússia Imperial para continuar sua viagem ao Extremo Oriente.
10° DIA: A BORDO DO TREM
Hoje desfrute de mais um dia de lazer enquanto viajamos pelas belas paisagens do Extremo Oriente Russo. O trem atravessa a zona rural a
leste do lago Baikal e passa por uma ramificação até a ferrovia Trans-Manchuriana.
11° DIA: A BORDO DO TREM
Esse será nosso último dia completo a bordo do trem da Rússia Imperial e hoje nos aproximamos do nosso ponto mais oriental de nossa
jornada. Você poderá participar de uma das palestras interessantes ou programa de entretenimento a bordo.
12° DIA: KHABAROVSK
O Trem Rússia Imperial chega na cidade de Khabarovsk hoje. Iremos levá-lo para os locais e museus mais importantes desta cidade. Depois de
uma pausa para o almoço, convidamos você a fazer um passeio de barco ao longo do rio Amur que forma uma fronteira natural entre a Rússia e
a China. Aprecie as vistas da cidade e desfrute do entretenimento a bordo do barco. Mais tarde, ao meio-dia, participe da oficina de criação de
sua própria lembrança russa - pinte sua própria matriosca, a famosa boneca de filhotes, como uma das inúmeras memórias dessa jornada.
13° DIA: VLADIVOSTOK

O trem Rússia Imperial percorreu mais de 9000 km ao longo desta famosa linha férrea para enriquecer o seu destino final, a cidade de
Vladivostok. Fundada em 1860 com a missão de defender a fronteira sudeste da Rússia. Esta cidade é hoje a base da frota militar russa do
Pacífico. Um acesso livre foi dado aos visitantes apenas em 1992. Convidamos você a explorar esta cidade com um passado dramático e
grande futuro. Aprecie a vista da baía de um barco ou do topo de uma das colinas onde a cidade se encontra, caminhe pelas ruas com a brisa
do mar, confira os locais históricos e capture o espírito refrescante do ambiente natural. Hoje você vai se hospedar em um dos hotéis da cidade.
14° DIA: VLADIVOSTOK
Após o café da manhã, aproveite algum tempo livre antes de seu traslado para o aeroporto.

Hospedagens
Nome: Baltschug Kempinski ou similar | Cidade: Moscou - 5 Estrelas
Nome: Hotel Hyundai ou similar | Cidade: Vladivostok - 5 Estrelas

Saídas e Preços
Saídas de Moscou em 2022
De 21 de Maio à 03 de Junho/2022
De 17 à 30 de Julho/2022

Cabine VIP
A partir de € 13.200 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de € 22.000 (valor do pacote em cabine individual)

Cabine Business Class

A partir de € 12.300 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de € 20.600 (valor do pacote em cabine individual)

Cabine First Class Plus
A partir de € 8.100 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de € 11.500 (valor do pacote em cabine individual)

Cabine First Class / Confort Class
A partir de € 7.500 (valor do pacote por pessoa em cabine dupla)
A partir de € 10.500 (valor do pacote em cabine individual)

Observações
Este programa está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Fotos

