Quarto duplo (mínimo de 30 participantes)
Suplemento para Quarto Individual

........................................
........................................

1 790,00 €
290,00 €

RÚSSIA DOS CZARES 7
VISITA CULTURAL DAS CIDADES DE

Condições da viagem

MOSCOVO E SÃO PETERSBURGO

Documentos Importantes para a Viagem:

Passaporte |Validade mínima de 6 meses após a data de regresso e com 3 folhas não utilizadas

Visto | a tratar pela agência
Serviços Incluídos:

Transporte do local de origem ao aeroporto e vice versa;

Passagem aérea em voo regular, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem de porão,
com peso máximo de 23kg e 1 peça de bagagem de mão até 8 kg;

Taxas de aeroporto, segurança e combustível;

Circuito em autocarro privativo de turismo com ar condicionado;

Estadia em hotéis de primeira categoria, em quarto (escolhido) com banho ou duche;

Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú fixo);

Entradas pagas em: Kremlin e Catedrais; Catedral de São Basilio; Mosteiro da Trindade de São
Sérgio; Mosteiro de Novodevichy; Fortaleza de Pedro e Paulo; Museu Hermitage; Palácio
Peterhoff; Palácio Pushkin; Catedral de St. Isaaks; Igreja da Ressureição de Cristo.

Viagem em barco pelos canais de São Petersburgo

Bilhete comboio Sapsan (Moscovo—São Petersburgo)

Guia acompanhante durante o circuito;

Seguro de Assistência de Acidentes em viagem;

Saco de viagem Geostar.
Serviços não Incluídos:

Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gratificações a guias e motoristas,
bagageiros, entrada em museus e monumentos quando não esteja explícito a visita do interior,
extras de carácter pessoal e o que não esteja devidamente especificado no presente programa.

05 A 11 DE SETEMBRO DE 2019

PARÓQUIA DO PARQUE DAS NAÇÕES
Acompanhados pelo Padre Paulo Franco

Turismo Religioso e Cultural | Sede: (Centro Cultural de Belém) Rua Bartolomeu Dias - 1400-026 Lisboa
Contactos: 211 572 260 / 266 / 267 / 268 | Email: t.religioso@geostar.pt | Linha 24 horas 707 24 14 14
RNAVT Nº de registo 1819 | Capital Social EUR 42 607 768 | MATRIC. CRC Lisboa / NIPC 500 886 113
Site | http://turismoreligioso.geostar.pt
Facebook | https://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural
Data de Impressão | 24/10/2018

INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE MAIO DE 2019
LUGARES
LIMITADOS
RESERVE JÁ
O SEU LUGAR

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES NA SECRETARIA PAROQUIAL
Passeio do Levante Lote 4 . 81. 01 Parque das Nações
Telefone: 218 958 898 | E-mail: geral@paroquia-navegantes.org

DIAS

Preço por pessoa

ITINERÁRIO DE VIAGEM
Dia 05/9 (Qui.) - LISBOA / FRANKFURT / MOSCOVO
Concentração junto ao balcão da GeoStar na zona das partidas pelas 10h00 e assistência nas
formalidades de embarque, por delegado da GeoStar. Partida em voo regular 1167 da Lufthansa às
12h05 com destino a Frankfurt. Escala e mudança de avião, embarque em voo 1450 da Lufthansa
com destino a Moscovo. Chegada pelas 21h35 a Moscovo, capital da Rússia, e formalidades de
fronteira. Controlo de Passaporte para entrada no país. Após a receção das malas, encontro com o
guia e transporte privativo para o hotel. Alojamento no hotel.
Dia 06/9 (Sex.) - MOSCOVO
Pequeno almoço no hotel e início da visita da cidade de onde salientamos, a Avenida Tverskaya, a
Praça Vermelha, construída no século XV por Ivan III, local dos grandes acontecimentos do
último século. Nesta envolvente praça, destaque para a Basílica de S. Basílio (mandada construir
por Ivan “o Terrível”) e o Mausoléu de Vladimir Lenin. Almoço em restaurante local. De tarde,
visita do Kremlin, símbolo do poder temporal e religioso da história da Rússia. No interior das suas
muralhas, são muitos os motivos de interesse, dos quais destacamos as Catedrais da Assunção (no
seu interior o ícone de S. Jorge do Séc. XIII), da Anunciação e de S. Miguel Arcanjo. Jantar e
alojamento no hotel. (Celebração da Eucaristia em hora e local a indicar)
Dia 07/9 (Sáb.) - MOSCOVO / SERGIEV POSAD / MOSCOVO
Pequeno almoço no hotel e partida para Sergiev Posad (a 70km da capital Russa), antigamente
Zagorsk, inserida no circuito referenciado como o “Anel Dourado” é conhecida como a capital
espiritual da Rússia. Nesta pequena cidade, visita do imenso Mosteiro da Trindade de São Sérgio,
fundada em 1340 por São Sérgio de Rádonezh, famoso pelo seu conjunto arquitetónico, com
especial destaque para a Catedral da Santíssima Trindade e Catedral de Assunção. Almoço em
restaurante local. Após esta refeição, regresso a Moscovo. Tempo para passear e sentir a vida
moscovita na conhecida Avenida Arbat, zona comercial, de artistas e poetas, músicos e boémios.
Visita ao Metro de Moscovo, projectado por Stalin. Jantar e alojamento no hotel.
Dia 08/9 (Dom.) - MOSCOVO / SÃO PETERSBURGO
Pequeno almoço no hotel e saída para o Mosteiro Novodievitchi, passando por alguns pontos de
interesse cultural da cidade de Moscovo, como sejam, as belas praças da cidade, o Estádio
Olímpico, a Universidade Lamonossov e as pequenas igrejas do Bairro “Kitai Gorod”. Chegada ao
Mosteiro Novodievitchi, datado do século XVI, considerado um dos lugares sagrados e mais belos
da cidade. Faremos uma breve paragem no Parque da Vitória, memorial que recorda a vitória da II
Guerra Mundial. Almoço em restaurante local. De tarde, ligação à Estação de Comboio e embarque
no comboio expresso Sapsan com destino a St. Petersburgo. Chegada e ligação ao hotel. Jantar e
alojamento no hotel. (Celebração da Eucaristia em hora e local a indicar)
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Dia 10/9 (Seg.) - SÃO PETERSBURGO
Pequeno almoço no hotel. Início da visita de S. Petersburgo, fundada em 1703 por Pedro, o
Grande, para defender o território russo dos ataques da Suécia, recebeu o nome São Petersburgo
em homenagem ao apóstolo Pedro, por quem o Czar tinha devoção. Passeio de barco em S.
Petersburgo, de onde poderemos admirar o esplendor da cidade com as suas fachadas e pontes,
que nos recordam Veneza e Amesterdão, terminando com a visita da Fortaleza de Pedro e Paulo,
na margem direita do Rio Neva. Destaque para a sua Catedral de estilo barroco, cujo campanário
tem 122,5 metros de altura. Almoço. De tarde, visita ao Museu Hermitage, fundado em 1764, que
tem como prédio principal o Palácio de Inverno, antiga residência dos czares russos, que foi
projetada por Francesco Bartolomeo Rastrelli. No seu interior, guarda algumas das mais
importantes obras de todo o mundo, cujos seus autores, são Caravaggio, Rembrant, Gaugin,
Picasso, Matisse, El Greco, Leonardo da Vinci, entre outros mestres. Jantar e alojamento no hotel.
Dia 11/9 (Ter.) - SÃO PETERSBURGO
Pequeno almoço e saída para visita do Palácio de Petrodvorets, mandado construir no século XVII
por Pedro, o Grande, de tal maneira luxuoso, que deixou na sombra, o Palácio de Versailles,
considerado até então, como o mais luxuoso palácio da época. A não perder os seus magníficos
jardins, inspirados nos jardins de Versailhes. Almoço. Após esta refeição regresso a S. Petersburgo
e início da visita de alguns dos monumentos mais emblemáticos da cidade, percorrendo a Avenida
Nevsky Prospect, até à Igreja de Nossa Senhora de Kazan, uma das obras primas de arquitetura
do século XIX, dedicada ao mais importante Ícone da Igreja Ortodoxa Russa (Ícone de Nossa
Senhora de Kazan, com o Menino, do tipo “Odighitria” (Aquela que indica o caminho)). Visita da
Catedral de Santo Isaac (a maior e principal Igreja Ortodoxa Russa construída em S. Petersburgo
em 1858 pelo arquiteto Montferrand, sendo a quarta mais alta catedral do mundo). Visita da
Igreja da Ressurreição de Cristo, também conhecida como, do Sangue Derramado (mandada
contruir por Alexandre III (1881-1907) esta, apresenta intencionalmente uma arquitetura medieval
russa no espírito do nacionalismo romântico do séc. XVII. Jantar e alojamento no hotel.
(Celebração da Eucaristia em hora e local a indicar)

Dia 12/9 (Qua.) - SÃO PETERSBURGO / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno almoço no hotel. De manhã, visita do Palácio de Pushkin, construído para Catarina I,
esposa de Pedro o Grande, obra de rococó russo que conta com uma fachada de 360 metros de
comprimento, adornada com capitéis e frisos dourados. Almoço em restaurante local. Em hora a
indicar, transporte para o aeroporto. formalidades de embarque e partida em voo de carreira
regular 1437 da Lufthansa, em direção a Frankfurt pelas 18h00. Escala e mudança de avião.
Continuação em voo 1172 da Lufthansa pelas 21h10 com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa pelas
23h10 e regresso ao local de origem. Fim da Viagem.
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