R E F. PL 0004

12/11 días
DESDE

1.700€

M.S. Konstantin Fedin

ITINERÁRIO DO CRUZEIRO

Versão “A” – Moscou/S. Petersburgo
Mai 08 29
Jun 19
Jul 10 31
Ago 21
Versão “B” – S. Petersburgo/Moscou
Mai 19
Jun 09 30
Jul 21
Ago 11
Set 01

NOTAS IMPORTANTES
• Os Sres. clientes devem levar consigo toda a documentação oportuna (passaporte, vistos, etc.) A
agência organizadora não se fará
responsável no caso de os Sres.
clientes não puderem entrar nos
países a visitar por falta dos ditos
documentos.
• As atividades e visitas indicadas
estão sujeitas a trocas dependendo
do nível do Rio, condições ambientais, etc. Os horários de embarque
e desembarque são aproximados.
O comandante pode ser obrigado
a modificar o programa por motivos de segurança sem que isto se
possa considerar motivo de reclamação.
• Consulte na página 307 fotos e
outros dados de interesse sobre o
barco M.S Konstantin Fedin –
4*Sup onde realizarão o cruzeiro.
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Grande Cruzeiro fluvial da Rússia
(Barco M.S Konstantin Fedin - 4*Sup)
VERSÃO “A”
MOSCOU/S. PETERSBURGO

Catedral de S. Nicolau o Milagroso.
Continuação da viagem. Noite a bordo.

DIA 01 MOSCOU
Jantar a bordo Embarque no porto
fluvial de Moscou. Chegada ao barco
onde será darão as boas vindas com o
típico recebimento russo: “Pão e o Sal”.
Tempo livre para se familiarizar com
as cobertas e se acomodar na cabine.
Jantar e noite a bordo.

DIA 06 GORITSY
Pensão completa a bordo Chegada
e uma vez ali tomaremos um ônibus
local desde o molhe até às imponentes
muralhas do mosteiro, à margem do
lago que lhe dá o nome: o Mosteiro de
São cirilo do Lago Branco. Regresso ao
barco. Noite a bordo.

DIAS 02 E 03 MOSCOU
Café da manhã a bordo, almoços na
cidade Durante os dias de estadia em
Moscou, serão efetuadas as seguintes
visitas: Visita panorâmica da cidade
e visita ao Kremlin (incluindo uma
catedral). Durante a estadia em Moscou
se poderão contratar as seguintes
excursões opcionais: Galeria Nacional
de Arte “Tretiakov” e Moscou de noite e
Metro. Noite a bordo e no dia 3 pela
tarde partida para Uglich.

DIA 07 KIZHI (LAGO ONEGA)
Pensão completa a bordo Navegação
pelo grandioso Lago Onega. Chegada à
ilha de Kizhi, um dos destinos turísticos
mais populares da Rússia. Noite a
bordo.

DIA 04 UGLICH
Pensão completa a bordo Desembarque
e visita panorâmica a pé com a Igreja
de S. Dimitri ensanguentado e a Catedral
da Ressurreição. Embarque e partida
para Yaroslavl. Noite a bordo.
DIA 05 YAROSLAVL
Pensão completa a bordo Chegada e
visita da cidade declarada Patrimônio
da
Humanidade
pela
UNESCO.
Percorreremos o centro urbano, com
numerosos edifícios de época e tempo
livre num mercado local. Visita exterior
da Igreja do Profeta Elias e interior da

Dia 08 Mandroga
Pensão completa a bordo
Chegada para efetuar uma “paragem
ecológica” nesta pequena aldeia com
construções de madeira de estilo russo.
Continuação da viagem. Noite a bordo.
DIAS 09, 10, 11 S. PETERSBURGO
Pensão completa a bordo Chegada a
S. Petersburgo e desembarque. Durante
a estadia em S. Petersburgo se realizarão
as seguintes visitas: Visita panorâmica
da cidade e suas impressionantes igrejas
incluindo a Fortaleza de S. Pedro e S.
Paulo, assim como a visita ao Museu
Ermitage, uma das mais importantes
pinacotecas do mundo, composta por
5 edifícios que se conetam entre si e
contêm mais de 3 milhões de peças
artísticas onde podemos admirar obras
de Monet, Cezanne, Renoir, Picasso,

etc. Também realizaremos a visita a
Petrodvorets, residência de verãoo de
Pedro I, o Grande. Durante os dias de
estadia em S. Petersburgo, podemos
fazer algum almoço na cidade. Noite a
bordo.
DIA 12 S. PETERSBURGO
Café da manhã buffet a bordo
Desembarque e fim dos nossos serviços

VERSÃO “B”
S. PETERSBURGO/MOSCOU
Itinerário como descrito, mas ao
contrário, começa em S. Petersburgo
e finaliza em Moscou, mas com uma
duração de 11 dias pois não faz
paragem em Yaroslavl. Consulte no
quadro do “itinerário do cruzeiro” as
paragens exatas.

Moscou

Itinerario del crucero: Versão “A” Moscou/San Petersburgo (12 DÍAS)

Itinerario del crucero: Versão “B” San Petersburgo/Moscou (11 DÍAS)

Día
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		
6º		
7º		
8º		
9º		
10º
11º
12º

Operación
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		
6º		
7º		
8º		
9º		
10º
11º

Cidade
Chegada
Moscou
Embarque
Moscou
---		
Moscou
---		
Uglich
14.00		
Yaroslav
11.00		
Goritsy
11.00		
Kizhi (Lago Onega)
15.30		
Mandroga
10.00		
San Petersburgo
08.00		
San Petersburgo
---		
San Petersburgo
---		
San Petersburgo		
Desembarque

Partida
--14.30
16.00
14.00
14.00
19.00
14.30
-------

Cidade
San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo
San Petersburgo
Mandroga
Kizhi (Lago Onega)
Goritysy
Uglich
Moscou
Moscou
Moscou

Chegada

Partida
Embarque

------12.30
08.00
13.00
11.30
13.00
---

----19.00
17.00
12.00
16.00
13.30
----Desembarque

O itinerário e os horários são aproximados, e estão sujeitos a eventuais trocas por causas técnicas e/ou força maior.

EXTENSÃO
PÓS-CRUZEIRO

(Unicamente disponível para a Versão “B”)
Uma vez finalizado seu cruzeiro em
Moscou, terá a possibilidade de se juntar
a dois dos nossos circuitos pela Europa
publicados neste catálogo.
Sua viagem continuaria com algum de estes
dois programas:

SERVIÇOS INCLUIDOS NO CRUZEIRO

Rússia, Polônia e Cidades Imperiais
Publicado nas páginas 140/141
Rússia e Cidades imperiais
Publicado na página 234
Em ambos a incorporação ao circuito seria
em Moscou no dia 6 do itinerário (Terça)
No caso de estar interessado em alguma
destas opções , consultem por favor preços
e disponibilidade.

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Versãos

Cub. Inferior Cub. Superior Cub. Principal Cub. Lanchas
(Std Twin) (Deluxe Twin) (Deluxe Duplo)
(Dbl/Tpl)

DATAS CRUZEIRO

Mai 08
Mai 19
Mai 29
Jun 09 (*)
Jun 19 (*)
Jun 30 (*)
Jul 10 (*)
Jul 21
Jul 31
Ago 11
Ago 21
Set 01
Por favor consulter preços para quartos individuais e taxas portuárias .
(*) Saídas especiais Mundial de Futebol, consultem suplemento no momento da reserva.

“A”
“B”
“A”
“B”
“A”
“B”
“A”
“B”
“A”
“B”
“A”
“A”

1.700
1.700
1.810
1.980
1.980
1.925
1.925
1.980
1.980
2.075
1.980
1.980

1.860
1.860
1.970
2.140
2.140
2.085
2.085
2.140
2.140
2.235
2.140
2.140

2.045
2.085
2.150
2.195
2.270
2.195
2.245
2.245
2.215
2.280
2.215
2.215

2.205
2.245
2.310
2.310
2.425
2.354
2.410
2.410
2.375
2.440
2.375
2.375

• Regime de pensão completa (cozinha russa), cafés da manhã e almoços
buffet e jantares servidos com água
mineral, de acordo com o programa
(se inclui um refresco, cerveja ou
copo de vinho em jantares).
• Cocktail de boas vindas.
• Jantar especial do Capitão.
• Visitas e excursões indicadas no
itinerário em ônibus (modernos e
com ar condicionado em Moscou e
S. Petersburgo, noutros portos são
mais modestos).
• Guias locais de fala espanhola
em Moscou e S. Petersburgo, e
tradução simultânea no resto das
cidades.
• Equipa própria de animação hispano/russa.
• Programa diário de atividades e/ou
entretenimento a bordo.
• Guias acompanhantes durante
todo o percurso.
• Assistência de guias e tripulação
nos portos.
• Seguro e bolsa de viagem.
CARTÕES DE CRÉDITO
• Aceites a bordo, exceto para o pagamento de visitas opcionais
IDIOMA A BORDO
• Espanhol e multilingue
GORJETAS
• Não estão incluidas. A naviera aconselha dar 7 Eur por pessoa e dia
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