
 
 

 

RÚSSIA  
A fortuna dos Czares e o legado soviético  
 

Com Anfitrião Latitudes | 18 a 28 de junho, 2021 

 

 



 
 

A Rússia é um país de proporções verdadeiramente épicas: abrange nove fusos horários e vários 

ambientes geográficos, desde a vastidão da tundra inóspita até cadeias de montanhas. É lar de 

mais de 160 grupos étnicos e 100 diferentes dialetos. Nesta viagem, visitaremos cidades que 

condensam em suas características os períodos importantes da história desse país. A imponente 

Moscou é uma cidade onde o passado e o futuro convivem lado a lado, com fortalezas medievais, 

edifícios de arquitetura soviética, arranha-céus de vidro e centros de inovação. Já a clássica São 

Petersburgo, fundada pelo Czar Pedro, o Grande, recebeu o nome do Santo que foi mitificado no 

Cristianismo como o guardião das chaves dos portões do céu. Ao escolher esse nome, o Czar 

deixou seus planos claros: São Petersburgo seria tão bela quanto o próprio céu. A cidade foi 

construída em extravagantes estilos arquitetônicos italiano e francês, exibindo a identidade 

europeia da Rússia, mas mantendo seu caráter tradicional. 

 

 

Roteiro resumido  

 
  1º dia – 18/06/2021 – São Paulo - Moscou 

  2º dia – 19/06/2021 – Chegada em Moscou 

  3º dia – 20/06/2021 – Moscou 

  4º dia – 21/06/2021 – Moscou – Sergiev Posad - Moscou 

  5º dia – 22/06/2021 – Moscou 

  6º dia – 23/06/2021 - Moscou – São Petersburgo 

  7º dia – 24/06/2021 – São Petersburgo 

  8º dia – 25/06/2021 – São Petersburgo 

  9º dia – 26/06/2021 – São Petersburgo 

10º dia – 27/06/2021 – São Petersburgo – Retorno a São Paulo 

11º dia – 28/06/2021 – Chegada em São Paulo  

 

 

 

Roteiro detalhado 

 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 – 18/06/21 | São Paulo - Moscou (-/-/-)  

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos com três horas de antecedência para 

embarque com destino a Moscou. 



 
 

 

 

Dia 2 - 19/06/21 | Chegada a Moscou (-/-/-) 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Moscou. Em seguida, transfer ao hotel para acomodação 

e restante do tempo livre.  

 

Dia 3 - 20/06/21 | Moscou (C/-/J) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, conheceremos o símbolo master da cidade de Moscou: o 

Kremlin, complexo arquitetônico mais conhecido e valioso para a história e política russa. Nessa 

imensa e magnífica fortaleza encontram-se palácios, praças e igrejas que abrigam vários 

tesouros do país. Visitaremos a Câmara de Armas, museu conhecido mundialmente pelo acervo 

de peças que contam a história imperial russa em detalhes, como coroas dos imperadores, 

carruagens e os famosos ovos de Fabergé. Ao lado do Kremlin, caminharemos pela Praça 

Vermelha, local onde fica a emblemática Catedral de São Basílio, de cores chamativas e 

formas espiraladas, além de suas famosas e inusitadas cúpulas. Após a visita, retorno ao hotel. 

À noite, aproveitaremos nosso delicioso jantar de boas-vindas para o grupo.  

  

Dia 4 – 21/06/21 | Moscou – Sergiev Posad - Moscou (C/-/-) 

Pela manhã sairemos para conhecer Sergiev Posad, pequena cidade localizada no chamado 

“Anel Dourado”, uma região de cidades históricas da Rússia, a cerca de 70 km de Moscou. A 



 
 

cidade se desenvolveu a partir do século 15, em torno de um mosteiro fundado pelo monge 

Sérgio de Radonezh e tornou-se um dos principais centros de peregrinação da Igreja Ortodoxa 

russa. Visitaremos o mosteiro da Santíssima Trindade de São Sérgio, sede do seminário e 

da Academia Teológica, um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos do país, que ilustra 

4 séculos de evolução da arquitetura religiosa russa, desde o início do século 15 até o século 19. 

No complexo, encontraremos a Catedral da Assunção, cujo edifício chama a atenção por suas 

belas cúpulas douradas e azuis. Ali que está enterrado São Sérgio, o santo patrono da Rússia, e 

o Czar Boris Godunov, único que foi enterrado fora de Moscou ou São Petersburgo. Após o 

passeio, retorno a Moscou para pernoite. 

 

Dia 5 - 22/06/21 | Moscou (C/-/-) 

Pela manhã visitaremos as estações de metrô de Moscou, consideradas as mais bonitas do 

mundo. Algumas são como verdadeiros palácios subterrâneos, decoradas com mármore, 

ladrilhos, cristais e trabalhos detalhados em metal. Continuaremos o passeio a pé pela Rua 

Arbat, cujo nome se originou do distrito de ferreiros e soldados que ficava no entorno da cidade. 

No século 19, Arbat tornou-se lar da antiga aristocracia e de jovens boêmios. Em 1960, grande 

parte do bairro foi destruída para dar lugar à Avenida Novi Arbat, onde há muitas lojas de 

suvenires, cafés, livrarias, músicos e retratistas que dão vida ao espírito artístico e boêmio do 

bairro. Em seguida, visitaremos a Catedral do Cristo Salvador, às margens do rio Moscou. 

Suas cinco cúpulas douradas são um marco da cidade, não só pela beleza, mas também pela 

história incomum que as envolve. A igreja original foi destruída pelos comunistas em dezembro 

de 1931, para que no local fosse construído o Palácio dos Sovietes, nunca concluído. Sua 

reconstrução se iniciou somente em 1997, e a arquitetura foi reproduzida de acordo com o 

projeto original, levando apenas 2 anos para ficar pronta. Após a visita, retorno ao hotel e 

restante do tempo livre. 

 

Dia 6 - 23/06/21 | Moscou – São Petersburgo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transfer para a estação de trem, onde 

embarcaremos com destino a São Petersburgo. Na chegada, acomodação no hotel e restante do 

dia livre. 

 

Dia 7 - 24/06/21 | São Petersburgo (C/-/-) 

Neste dia faremos um passeio pelo centro de São Petersburgo, a elegante cidade imperial dos 

czares. Conheceremos o marco de fundação da cidade, a Fortaleza de São Pedro e São Paulo, 

construída na Ilha Zayachy por Pedro, o Grande. Em seu interior, destaca-se a Catedral de São 

Pedro e São Paulo, construída entre 1712 e 1733, onde estão os túmulos de toda a dinastia dos 

Romanov. Rica em detalhes, a decoração interna em estilo barroco é realmente impressionante, 

além do altar principal com peças trabalhadas em ouro.  

 

Metrô de Moscou 



 
 

 

 

À tarde, visita ao Museu Hermitage, que abriga uma das mais importantes coleções de arte 

do mundo, com mais de três milhões de peças distribuídas em seu imenso complexo. O segundo 

maior museu do mundo foi criado em 1764, como uma coleção privada encomendada pela 

imperatriz Catarina, a Grande. Sua respeitável coleção foi aberta ao público em 1852, exibindo 

monumentos culturais e artísticos do mundo antigo, da Europa, da Rússia, além pinturas e 

esculturas de artistas como Leonardo da Vinci, Rembrandt, Matisse e Picasso. Após a visita, 

retorno ao hotel e pernoite.  

  

Dia 8 - 25/06/21 | São Petersburgo (C/A/-) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, sairemos para visita à Catedral de São Isaac, com sua 

impressionante cúpula em ouro que pode ser vista em vários pontos da cidade de São 

Petersburgo. Em seu interior há um belíssimo museu que guarda peças extremamente valiosas, 

como mosaicos, artefatos em ouro e mármore, além das pinturas em seu teto, realizadas pelo 

artista Karl Bryullov. Do topo da kolonnada, que fica em torno da cúpula, é possível admirar 

uma das mais belas vistas da cidade. Seguiremos para a Catedral do Sangue Derramado, um 

impressionante templo ortodoxo, construído entre o final do século 19 e início do século 20, e 

que recebeu esse curioso nome devido a morte do Czar Alexsander II ter ocorrido naquele local. 

A igreja possui uma das maiores coleções de mosaicos da Rússia, e é repleta de detalhes incríveis 

que fazem da construção uma das preferidas de fotógrafos. Mais tarde, visitaremos o Museu 

Fabergé que foi fundado para preservar e promover o patrimônio cultural russo. Seu acervo 



 
 

possui a maior coleção de obras do artista Carl Fabergé, incluindo nove dos famosos ovos de 

páscoa imperiais, preciosas obras de joalheria e artefatos históricos únicos. Após a visita, retorno 

ao hotel. 

 

Dia 9 - 26/06/21 | São Petersburgo (C/-/J) 

Neste dia, visitaremos o Peterhof, o complexo de palácios mais famoso de São Petersburgo. 

Fundado por Pedro, o Grande, com intuito de ser a residência de verão da família real russa, o 

complexo abriga também parques, incontáveis fontes, cascatas e estátuas de mármore de 

deuses e heróis. A decoração exuberante dos palácios impressiona e simboliza a opulência do 

império russo. À tarde, seguiremos para a cidade de Pushkin (anteriormente conhecida como 

Tsarkoye Selo), onde se encontra o impressionante Palácio barroco de Catarina. O palácio foi 

quase todo destruído durante a Segunda Guerra Mundial, mas reerguido de forma impecável 

graças a um amplo programa de restauração. Entre os seus vários pavilhões e alas está também 

o Liceu, onde o famoso poeta russo Alexander Pushkin estudou. Retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 10 - 27/06/21 | São Petersburgo – Retorno a São Paulo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transfer ao aeroporto para embarque em 

voo de retorno a São Paulo. 

 

Dia 11 - 28/06/21 | Chegada em São Paulo (-/-/-) 

 
**DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19, AS REGRAS E CONDIÇÕES DE ENTRADA NOS PAÍSES E 

VISITAÇÃO AOS LOCAIS TURÍSTICOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. ** 

 

 

Hospedagem 

 
Moscou | The St. Regis Moscow Nikolskaya   

Site do hotel 

Categoria 5 estrelas | superior room 

 

São Petersburgo | Lotte Hotel St. Petersburg  

Site do hotel 

Categoria 5 estrelas | standard room 

  

 

Kazan 

https://www.marriott.com/hotels/travel/mowxr-the-st-regis-moscow-nikolskaya/
https://www.lottehotel.com/stpetersburg-hotel/en.html


 
 

 

 

Valores 

 
Condição especial para pagamento até o dia 01/02/2021:  

 À VISTA: Desconto de 10% para pagamento à vista – via depósito bancário ou no 

cartão de crédito (1x) 

 PARCELADO: Entrada com depósito bancário + 9 parcelas no cartão de crédito 

Parte terrestre | Em Dólares (USD) por pessoa: 

Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito  

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

 

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Por pessoa em 

quarto duplo
USD 5.785,00 Entrada USD 2.050,00 + 9 x USD 415,00 USD 375,00

Por pessoa em 

quarto single
USD 7.200,00 Entrada USD 2.520,00 + 9 x USD 520,00 USD 470,00



 
 

Para pagamento a partir de 02/02/2021:  

Parte terrestre | Em Dólares (USD) por pessoa: 

Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito  

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

Para solicitar reserva | USD 250,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 20/04/2021 

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento do anfitrião Latitudes; 

Acomodação nos hotéis citados no roteiro, nas categorias de quarto especificadas;  

Refeições citadas no roteiro, de acordo com as legendas (C = café da manhã, A = almoço, J = 

jantar); 

Entrada para as visitas especificadas no roteiro; 

Guias em português ou espanhol (conforme disponibilidade) durante os passeios; 

Serviços de transporte privativo para o grupo nos deslocamentos previstos no roteiro;  

Traslado aeroporto / hotel / aeroporto privativo; 

Assistência de viagem Classic da Assist-Card para pessoas com até 70 anos*. 

*Nota: acima de 71 anos, consulte-nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Voos internacionais ou nacionais; 

Trâmite e custo de emissão de vistos; 

Early check-in ou late check-out; 

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamento; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições;  

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Por pessoa em 

quarto duplo
USD 5.785,00 Entrada USD 2.035,00 + 6 x USD 625,00 USD 375,00

Por pessoa em 

quarto single
USD 7.200,00 Entrada USD 2.520,00 + 6 x USD 780,00 USD 470,00



 
 

 

Visitas não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

Opcionais – Parte Aérea 

 
Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

 

Documentos necessários 
 

Vistos | Brasileiros estão isentos de visto a turismo. 

Vacinas | não são necessárias para esses destinos. 

Passaporte | com validade mínima de 3 meses contados a partir da data final da viagem. 

Seguro | É necessário que todos os brasileiros embarquem com o comprovante de seguro 

viagem com cobertura mínima de EUR 30.000,00 englobando assistência médica/hospitalar e 

repatriação. 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

(11) 97504-4382 | latitudes@latitudes.com.br 

mailto:latitudes@latitudes.com.br

