
                         
 

 

GOLDEN EAGLE | EXPRESSO TRANSIBERIANO  

De Ulan Bator a Moscou 
 

9 a 19 de setembro de 2020 



                         
 

A Transiberiana é a mais longa rede ferroviária do mundo, que conecta a Rússia europeia com 

as províncias do extremo oriente russo. Sua extensão total de 9.289 km cruza nada menos do 

que 8 fusos diferentes e um universo cultural imenso, paisagens espetaculares como o Lago 

Baikal e uma infinidade de costumes e tradições. O percurso será feito a bordo do elegante 

Golden Eagle, um trem com acomodações muito confortáveis, gastronomia e serviços de alta 

qualidade, proporcionando uma viagem tranquila, relaxante e repleta de momentos especiais. 

 

Roteiro resumido  

 
 1º dia – 09/09/2020 – Chegada em Ulan Bator  

 2º dia – 10/09/2020 – Ulan Bator 

 3º dia – 11/09/2020 – Ulan Ude 

 4º dia – 12/09/2020 – Lago Baikal 

 5º dia – 13/09/2020 – Irkutsk 

 6º dia – 14/09/2020 – A bordo 

 7º dia – 15/09/2020 – Novosibirsk 

 8º dia – 16/09/2020 – Ekaterimburgo 

 9º dia – 17/09/2020 – Kazan 

10º dia – 18/09/2020 – Moscou 

11º dia – 19/09/2020 – Saída de Moscou  

 

 

Roteiro detalhado 

 
LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 - 09/09/2020 | Ulan Bator (–/–/J) 

Chegada em Ulan Bator. Traslado do aeroporto para hotel. Tempo livre para descanso.  

À noite, jantar de boas-vindas. 



                         
 

 

Dia 2 - 10/09/2020 | Ulan Bator – Embarque Golden Eagle (C/A/J) 

Café da manhã e check out do hotel. Em seguida, saída para visita à capital da Mongólia, Ulan 

Bator. Começaremos o passeio pelo Mosteiro de Gandan, um dos monastérios budistas mais 

importantes do país, que abriga uma comunidade de mais de 500 monges. O nome completo, 

Gandantegchinlen, traduz como "excelente lugar de alegria completa". Na Praça Chinggis 

(anteriormente Sukhbaatar Square) poderemos ver o monumento central de Genghis Khan, sem 

dúvida o mais temido e venerado líder mongol. Após o Mosteiro de Gandan e a Praça Chinggis, 

visitaremos o Museu Nacional onde aprenderemos mais sobre a história intrigante do país. 

Também veremos o Palácio de Inverno de Bogd Khan - a residência de inverno de Bogd Khan, 

o último imperador da Mongólia, construído entre 1893 e 1903. Teremos um pequeno tempo 

para explorar a cidade. Assistiremos a uma atuação de cantores e contorcionistas tradicionais 

da Mongólia. Após jantar, embarcamos no Expresso Golden Eagle. Pernoite a bordo do trem 

Golden Eagle Express de Ulan Bator para Ulan Ude. Todo o processo de imigração será feito 

confortavelmente a bordo do Golden Eagle, na passagem da Mongólia para Rússia.  

*Nota: O check-out no hotel logo após o café da manhã, na saída para o dia de passeios. 

 

Dia 3 - 11/09/2020 | Ulan Ude (C/A/J) 

Durante a noite o Golden Eagle Express chegará à estação de Sukhee Baatar, fronteira entre 

Mongólia e Rússia. As formalidades de imigração mongóis e russas serão feitas no trem, sem 

necessidade de descer ou se deslocar. Pediremos a todos que permaneçam em suas cabines. 

Pela manhã, chegaremos à cidade russa de Ulan Ude, capital da República autônoma da Buriatya. 

Com simpáticas feições asiáticas, a cidade é um pólo da interessante miscigenação de etnias 



                         
 

russas e mongóis.  Uma das paradas mais exóticas da rota, Ullan Ude é o ponto de encontro 

entre o Leste e o Oeste, formada a partir de um antigo forte cossaco, com desenvolvimento 

principalmente em função das caravanas de chá entre a Rússia e China. Faremos uma visita ao 

Vilarejo dos Velhos Crentes, comunidade local, onde será possível aprender sobre a cultura, 

história e religião de seus integrantes. Por fim, veremos um concerto com as tradições e músicas 

folclóricas locais. Acomodação a bordo do Golden Eagle Express, pernoite a bordo de Ulan Ude 

até o Lago Baikal. 

 

Dia 4 - 12/09/2020 | Lago Baikal (C/A/J) 

Pela manhã, chegada ao Lago Baikal. Uma das mais antigas formações geográficas do mundo, 

o lago é a maior reserva de água doce do planeta e o mais profundo dos lagos (cerca de 1.600 

m de profundidade), contendo 1/5 (um quinto) de toda a água doce da Terra.  O trem percorrerá 

pelos trilhos à margem do lago, através de túneis, ao longo de penhascos e montanhas que 

acompanham o lago, com vista para picos cobertos de neve ao fundo da paisagem. Se o tempo 

permitir, faremos uma parada à beira do lago para fotos. Para os viajantes mais destemidos de 

frio, essa será uma oportunidade de mergulhar nas águas límpidas, geladas e cristalinas do 

Baikal. No final dos trilhos do lago Baikal, embarcaremos em um pequeno barco para cruzar o  

lago até Listvyanka – típico vilarejo às margens do Baikal, para visita ao Aquário local e ao 

Museu do Lago Baikal. Para o almoço, teremos churrasco, incluindo o endêmico peixe “omul”, 

orgulho de todos os siberianos, espécie encontrada somente nessa região. Para quem quiser, 

será possível uma breve caminhada que oferecerá vistas panorâmicas espetaculares pela 

encosta do lago. Pernoite a bordo do trem do Lago Baikal até Irkutsk, capital oficial da Sibéria.  

  

Dia 5 - 13/09/2020 | Irkutsk (C/A/J) 

Chegada à cidade de Irkutsk, fundada em 1651 como guarnição cossaca e antigo centro 

administrativo da Sibéria Oriental, canal de negociação de peles siberianas e marfim para a 

Mongólia, Tibet e China. A cidade esteve durante longo tempo na rota dos prisioneiros políticos, 

mas também foi um florescente centro comercial antes da Revolução, quando finalmente 

sucumbiu aos socialistas, em 1920. Passearemos pelos antigos bairros formados de casas de 

madeira e janelas detalhadamente esculpidas, estilo herdado da aristocracia russa, hoje, 

tradicionalmente siberiano. Visita à Casa Museu Volkonsky, dedicada à memória dos aristocratas 

exilados para este remoto ponto do país, após o fracasso do levante dos Dezembristas em 1825. 

Será possível aprender a cozinhar alguns pratos tradicionais russos com um chef local e preparar 

o próprio almoço. Em seguida, teremos visita a um tradicional apartamento urbano para um 

olhar apurado sobre a vida cotidiana de uma família de classe média russa. Quem preferir, com 

guia em inglês, poderá visitar uma propriedade rural russa conhecida como Dacha, como 

alternativa.  

À noite, embarque no trem, jantar a bordo e continuação da viagem de Irkutsk com destino a 

Novosibirsk. 



                         
 

 

 

Dia 6 - 14/09/2020 | A bordo (C/A/J) 

Dia a bordo do trem Golden Eagle Express. Aproveite para conversar com seus companheiros 

de viagem, seus vizinhos de cabine, desfrutar de uma aula de língua russa, participar de uma 

palestra sobre a história soviética ou russa, aprender sobre a construção da ferrovia 

transiberiana, ou até mesmo somente relaxar e apreciar a paisagem em constante mudança. 

Pernoite a bordo do Golden Eagle com destino a Novosibirsk. 

 

Dia 7 - 15/09/2020| Novosibirsk (C/A/J) 

Após um dia relaxante a bordo, chegamos a Novosibirsk. Considerada a maior cidade da Sibéria, 

às margens do rio Ob, Novosibirsk é surpreendentemente estilosa. Fundada em 1898, a cidade 

não existiria se não fosse em função da ferrovia transiberiana, tendo seu crescimento acentuado 

a partir de 1920, com o desenvolvimento industrial e como centro de transportes, expandindo a 

partir de 1930 e, assim, tornando–se uma cidade crucial entre Ásia Central e Europa, além de 

ter sido eleita cidade acadêmica dos cientistas soviéticos, em 1958. Visita à famosa Praça Lênin, 

onde se encontra o grandioso Teatro de Ballet e Ópera, com cúpulas prateadas – notória 

edificação, maior que o Ballet Bolshoi de Moscou, e também onde fica a famosa estátua de Lênin. 

Visitaremos o Museu ferroviário de Novosibirsk, que exibe locomotivas e vagões dos anos 1800, 

incluindo carruagens usadas pelos czares até a era soviética. Como alternativa de passeios, será 

oferecida a visita ao Centro de Minérios, com vasta exibição de minerais siberianos. Ainda, como 

mais uma alternativa, será oferecido um passeio ao Museu de Arte do Estado. Retorno ao trem 

e partida com destino a Ekaterimburgo.  Pernoite a bordo do Golden Eagle Express. 

 



                         
 

Dia 8 - 16/09/2020 | Ekaterimburgo (C/A/J) 

Chegada em Ekaterimburgo. Parada breve e passeio pela cidade que é considerada um 

importante centro econômico, administrativo, histórico e cultural dos Montes Urais. 

Ekaterimburgo teve seu desenvolvimento baseado no crescimento industrial a partir do século 

XVIII, além de suas riquezas minerais e notável participação na Revolução Russa. Visitaremos 

os mais importantes monumentos arquitetônicos do classicismo russo, a Igreja sobre o Sangue 

Derramado, homenagem ao Czar Nicolau II e sua família. Para quem tiver disposição, passeio a 

pé pela cidade ou exploração pelo passado militar soviético da cidade, visitando o Museu Militar 

de Ekaterimburgo, com exibições de fragmentos do avião espião americano U2, pilotado por 

Gary Powers. Pernoite a bordo, e continuação da viagem até Kazan. 

 

Dia 9 - 17/09/2020 | Kazan (C/A/J) 

Chegada em Kazan, capital do Tartaristão, cidade situada às margens do rio Volga. Uma 

oportunidade única para sentir e admirar toda a história e cultura de uma das mais belas cidades 

ao longo da rota Transiberiana. Em nosso city tour por Kazan, visitaremos o Kremlin da cidade, 

um patrimônio mundial da UNESCO. Dentro das muralhas desta antiga cidadela, visitaremos a 

deslumbrante mesquita Khul Sharif. A cidade de Kazan é o berço de um famoso cantor de ópera 

Russo, Feodor Chaliapin (1873-1938) e em honra à sua memória, teremos o prazer de assistir 

um concerto privado com as composições do artista. Pernoite a bordo do trem e viagem até 

Moscou. 

 

Dia 10 - 18/09/2020 | Moscou (C/A/J) 

O último percurso da jornada nos levará até Moscou. Nos despediremos do Golden Eagle Express 

pela manhã, ao chegarmos à capital russa, e desfrutaremos dessa magnífica metrópole de 

arquitetura única. Visitaremos o Kremlin, núcleo histórico da capital e sede do poder até 1712 

e, novamente, em 1918. Conheceremos também a magnifica Praça Vermelha entre outros 

pontos de interesse histórico e culturais de Moscou como o Shopping GUM, a fachada da Catedral 

de São Basílio e o Mausoléu de Lênin (visita externa, passeio pela Praça). Acomodação e pernoite 

no hotel em Moscou. Jantar de despedida. 

 

Dia 11 - 19/09/2020 | Partida de Moscou  

Após o café da manhã, tempo livre. 

Em horário apropriado, traslado para o aeroporto embarque de retorno ao Brasil. 

 

Hospedagem 

 
Ulan Bator | Hotel Shangri-La (ou similar) 

http://www.shangri-la.com/ulaanbaatar/shangrila 

http://www.shangri-la.com/ulaanbaatar/shangrila/
http://www.shangri-la.com/ulaanbaatar/shangrila


                         
 

 

 

Categoria 5 estrelas | quarto standard 

 

Moscou | Four Seasons (ou similar) 

https://www.fourseasons.com/ru/moscow/ 

Categoria 5 estrelas | quarto standard 

 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em USD (Dólares) por pessoa 

Cabine Silver 

 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 15.435,00
Entrada USD 5.385,00 + 6 x USD 1.675,00

(total USD 15.435,00)
USD 995,00

Quarto single USD 22.995,00
Entrada USD 8.055,00 + 6 x USD 2.490,00

(total USD 22.995,00)
USD 1.495,00

https://www.fourseasons.com/ru/moscow/


                         
 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

Para solicitar reserva | USD 1.500,00 por pessoa  

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia do passaporte 

 

Cabine Gold 

 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | USD 2.500,00 por pessoa  

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

- Acomodação de 1 noite em Ulan Bator com café da manhã; 

- Acomodação de 1 noite em Moscou com café da manhã; 

- 8 noites a bordo no Trem Golden Eagle Express, em cabine Deluxe Gold (1 ou 2 pessoas por 

cabine); 

- Pensão completa durante a viagem, começando com o jantar dia 09/Set e terminando com o 

café da manhã dia 19/Set (inclusas bebidas alcóolicas e soft drinks); 

- Traslados aeroporto / hotel em Ulan Bator no dia 09 de setembro e em Moscou no dia 19 de 

setembro do hotel para o aeroporto. 

- Palestras a bordo com chefe de expedição em Inglês; 

- Eventos culturais mencionados na programação; 

- Gorjetas aos guias, carregadores de malas, staff do trem, motoristas e em restaurantes; 

- Guias locais em inglês*; 

*A partir de 6 participantes, guia privativo em espanhol; 

*A partir de 10 participantes, anfitrião Latitudes em português; 

 

- NÃO INCLUI 

- Voos internacionais;  

- Vistos para Mongólia para passaporte não brasileiro; 

- Early check–in ou Late check–out e upgrades de hotel ou apartamentos; 

- Despesas pessoais tais como: lavanderia, telefonemas, internet, refeições, entre outros; 

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 18.795,00
Entrada USD 6.585,00 + 6 x USD 2.035,00

(total USD 18.795,00)
USD 1.305,00

Quarto single USD 28.140,00
Entrada USD 9.840,00 + 6 x USD 3.050,00

(total USD 28.140,00)
USD 1.955,00



                         
 

 

 

- Visitas não citadas como inclusas;  

- Refeições não citadas como inclusas; 

- Assistência em viagem (altamente recomendado); 

Nota: Devidos políticas rigorosas de cancelamento da empresa administradora do trem, 

sugerimos aquisição de seguro com cobertura de cancelamento de viagem. 

- Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

*NOTAS 

Especificamente no presente roteiro sempre há riscos de atrasos por critérios determinados pela 

Companhia das Estradas de Ferro da Rússia. Eventuais atrasos serão involuntários à operadora 

turística local e podem resultar em perda total ou parcial dos passeios previstos. 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional  

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 



                         
 

Especificações sobre as cabines 
 

CABINE SILVER  

Com 5,5 metros quadrados, as cabines Silver Class são as mais compactas e têm duas camas 

(uma superior um pouco maior e uma inferior). Possui DVD/CD Player, televisão de LCD, ar 

condicionado indivudual, guarda-roupas e janela larga. A cabine tem seu banheiro privativo. 

 

Medidas da Cabine: 

Área da Cabine: 5.5 metros quadrados. 

Comprimento da cabine: 2.6 metros 

Largura da cabine: 2 metros 

Largura da cama superior: 85 cm 

Largura da cama inferior: 1.1 metros 

Comprimento das camas:  1.9 metros 

Cabines por vagão: 6 cabines. 

 

Na cabine: 

2 camas dispostas como beliche: 1 superior e 1 inferior; 

Aquecedor e ar condicionado individuais; 

Guarda-roupas e luz recessiva; 

Cofre pessoal;  

Banheiro completo privativo com ducha forte e chão aquecido; 

Roupões, chinelos, secador de cabelo e cosméticos; 

DVD-CD com tela LCD; 

Toalhas e lençóis trocados a cada dois dias ou diariamente, mediante pedido; 

Chá, café e água complementar a todas as horas;  

Serviço de lavanderia disponível mediante taxa extra 

 

 

 



                         
 

 

 

CABINE GOLD:  

Com 7 metros quadrados, as cabines Gold Class dispõem de proporções extremamente bem 

aproveitadas, com tudo que um banheiro privativo necessita – tendo ducha forte, chão aquecido, 

sanitário e lavabo além de DVD-CD com tela LCD, cofre, ar condicionado individual, guarda-

roupas, uma janela panorâmica e duas camas, sendo elas – uma superior (de solteiro) e uma 

inferior, de casal. Os viajantes desta classe dispõem de bebidas complementares no vagão bar, 

contidas na Lista standard (exceto pela carta de vinhos premium).  

 

Medidas da Cabine: 

Área da Cabine: 7 metros quadrados. 

Comprimento da cabine: 3.6 metros 

Largura da cabine: 2 metros 

Largura da cama superior: 85 cm 

Largura da cama inferior: 1.35 metros 

Comprimento das camas:  1.9 metros 

Cabines por vagão: 5 cabines. 

               

Na cabine: 

2 camas dispostas como beliche: 1 superior e 1 inferior; 

Aquecedor e ar condicionado individuais; 

Guarda-roupas e luz recessiva; 

Cofre pessoal;  

Banheiro completo privativo com ducha forte e chão aquecido; 

Roupões, chinelos, secador de cabelo e cosméticos; 

DVD-CD com tela LCD; 

Toalhas e lençois trocados a cada dois dias ou diariamente, mediante pedido; 

Chá, café e água complementar a todas as horas;  

Bebidas do vagão Bar contidas na lista standard (exceto carta de vinhos premium); 

Serviço de lavanderia disponível mediante taxa extra.  



                         
 

 

 

Documentos necessários 

 

Vistos | Brasileiros estão isentos de visto à turismo para permanência de até 90 dias. 

Vacinas | É necessária a apresentação do certificado internacional de vacina contra febre 

amarela. A vacina deverá ser providenciada até 11 dias antes do embarque. 

Passaporte | com validade mínima de 6 meses contados a partir da data final da viagem. 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 

 


