
 
VIAGEM AMAI 

 
St Petersburgo   " NOITES BRANCAS" 

 
27 de maio a 02 de junho 2016 

 
 

 

 

 



                               Programa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (27	  Maio	  	  a	  	  02	  Junho	  2016)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Dias	  6	  Noites	  

 
 
No  Programa está incluído: 

Alojamento com base em quarto duplo no Hotel " Moscovo" 4* - em S. Petersburgo  
 
Regime de ½ pensão e 1 jantar incluido. 
Voos + Taxas de aeroporto 
Visto 
Seguro de viagem 
Tours do Programa 
Guia língua portuguesa 
Mini bus para transporte na cidade 
Entradas nos Museus 
Entrada Ballet 
Um jantar tradicional Russo 
 
SOBRE SÃO PETERSBURGO 
Ex-capital czarista e um dos principais centros culturais da Europa, São Pertersburgo é grandiosa e 
extremamente interessante. 
Fundada em 1703 pelo czar Pedro, a cidade só deixou de ser capital do Império Russo em 1917, e desde 
então soube preservar o seu charme e as suas maravilhosas construções. 
Apesar de toda essa grandiosidade, a maior parte das atrações turísticas estão concentradas no centro, e 
quem se hospeda próximo da Avenida Nevsky (principal) não encontra grandes dificuldades de locomoção. 
 



Dia 1 – 27 de maio (6ª feira) 
 
06h00 – Voo Lufhansa Porto-Frankfurt-São Petersburgo 
17h00 – Chegada São Petersburgo 
Transfer para o hotel 
Jantar no hotel (incl.) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
         

	  	          



Dia 2 – 28 de maio (sábado) 
Pequeno-almoço no hotel 
Tour - Visita panorâmica da cidade incluindo o Castelo. 
   

                                                
Almoço no hotel (incl.) 
Tempo livre 

Espetáculo de Ballet Russo clássico                                                                                                             
Mikhailovsky Teatre  

 

     
Jantar (incl.) 

 



Dia 3 – 29 de maio (Domingo) 
 
Pequeno-almoço no hotel 
Tour ao Palácio Peterhof (Grande Palácio e Parque) 

                                    
 

Almoço no hotel  (incl.) 
Tempo livre 

Jantar típico russo com concerto (incl.)  

                                                    
	   
Tour Noturno na cidade – Canais à luz da lua 

                                 



Dia  4 – 30 de maio (2ª feira) 
Pequeno-almoço no hotel 
Tour ao Palácio Catarina II 

   

 
 
 Almoço (incl.) 
Tour ao Palácio Paulo I 

  
  

  
 
Jantar livre 



Dia 5 – 31 de maio (3ª feira) 
 
Pequeno-almoço no hotel 
Tour ao Museu de Arte Hermitage 

 

 
 
Almoço (incl.) 

Tour a pé com visita a Catedral do Sangue Derramado 

 
 Jantar livre 



Dia 6 - 1 de junho (4º feira) 
Pequeno-almoço no hotel 

Tempo livre (passeio/compras – com ou sem guia) 
 

 
 

Almoço (incl.) 
Tempo livre (passeio/compras – com ou sem guia) 

 

 
 
Jantar livre 
 

	   	    
 
 



Dia 7 – 2 de junho (5ª feira) 
Pequeno-almoço no hotel 

Tempo livre  

 
 
 

 
 

 
 

 
Transfer para o aeroporto 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Novo	  aeroporto	  Pulkovo	  de	  S.	  Petersburgo 

 
 

14h10 – Voo Lufhansa São Petersburgo-Frankfurt-Porto 
22h30 – Chegada Porto 

Fim de Viagem 


