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Rússia, Países Bálticos e Polônia
17 dias

04/AGO – VARSÓVIA
Café da manhã. Dedicaremos 
nosso dia a conhecer Varsóvia, uma 
cidade colorida que precisamos 
experimentar. Centro da Monarquia 
Polonesa e cidade natal de Chopin, 

02/AGO – SÃO PAULO / VARSÓVIA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Varsóvia, na Polônia, com escala a 
confirmar.

03/AGO – VARSÓVIA
Chegaremos e seguiremos para 
nosso hotel. Restante do dia livre 
para recuperação do voo, e para 
um passeio restaurador e à pé. 
Jantar.

a cidade tem muito a nos oferecer. 
Arquitetura requintada, belíssimos 
parques e cosmopolitismo 
são algumas das facetas que 
perceberemos durante o passeio. 
Conheceremos a cidade antiga, 
a Praça do Mercado, a Catedral 
de São João, a Praça do Castelo, 
os monumentos do Gueto dos 
Judeus, o Grande Teatro, o Túmulo 
do Soldado Desconhecido e o 
Castelo Real, onde foi promulgada 
a primeira constituição Polonesa. 
Trata-se de um castelo do século 
XIII, embora remodelado em 
formato barroco. Jantar.
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- 3 noites na Polônia
- 2 noites na Lituânia
- 1 noite na Letônia
- 2 noites na Estônia
- 6 noites na Rússia
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- acomodação em hotéis categorias: turística superior, primeira e luxo
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

Vamos fazer um passeio diferente? Para quem já conhece muito das viagens tradicionais, eis um 
passeio que impressiona. Polônia, Países Bálticos e Rússia. Impressiona pela beleza dos lugares 
públicos da antiga Cortina de Ferro; impressiona porque se entra em contato com povos que estão 
acostumados a uma vida muito diferente da nossa, culturalmente; impressiona porque não é em 
qualquer lugar do mundo que você se sentirá entrando em um teatro de ópera, ao tomar o metro; 
e impressiona, sobretudo, porque essas terras de Czares, repletas de belezas naturais e de outras 
tantas feitas pelo homem, que hoje abrigam economias capitalistas em desenvolvimento, nos 
recebem com todo o carinho e deferência. Vamos embarcar nessa viagem juntos?

Varsóvia

®
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05/AGO – VARSÓVIA
Café da manhã. Varsóvia tem 
muito a ser explorado. Por isso, o 
que não vimos ontem, veremos 
hoje. O distrito de Varsóvia-Praga 
nos presenteará com seu legado 
arquitetônico dos séculos XIX e 
XX: algumas construções que até 
sobreviveram à Segunda Guerra 
Mundial, e outras que foram 
restauradas. É nesse distrito que 
cineastas como Polánski buscam 
fragmentos da cidade pré-guerra 
para suas obras, entre elas “O 
Pianista”. As flores nas sacadas 
de cada construção, as inúmeras 
imagens de Maria e as ruas estreitas 
do bairro adicionam charme 
ao passeio. Uma das grandes 
atrações a serem visitadas será o 
Bazar Rozyckiego, que existe há 
mais de 100 anos. Então veremos 
a mistura das torres góticas da 
Catedral de São Floriano mártir, e 
as cúpulas tipicamente russas da 
Igreja Ortodoxa de Maria Madalena. 
Armenio, vietnamita, russo e 
lituano serão algumas línguas que 
escutaremos, de passagem por 
este reduto multicultural. Jantar.

06/AGO – VARSÓVIA / VILNIUS
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Varsóvia e a Polonia, para 
seguirmos em direção à cidade 
de Vilnius, capital da Lituania. No 
caminho passaremos por Mikolajki, 
resort à beira de lagos e florestas, 
para almoçarmos (almoço não 
incluído). Chegaremos a Vilnius e 
seguiremos para o hotel. Jantar.

07/AGO – VILNIUS
Café da manhã. Nosso dia será 
dedicado a um tour pela cidade 
que incluirá o Castelo Gótico de 
Gediminas, a Igreja de Santa 
Ana, de São Pedro e São Paulo 
e também a prefeitura. À tarde 
realizaremos um passeio a Trakai, 
capital medieval da Lituania, 
também chamada de “a cidade 
sobre as águas” em decorrência de 
seus inúmeros lagos. Jantar.

08/AGO – VILNIUS / RIGA
Café da manhã. Deixaremos 
Vilnius para trás e seguiremos até 
Riga, na Letonia. No caminho, 
conheceremos a Colina das Cruzes, 
centro de peregrinação católica 
situado a cerca de 16 quilometros ao 
norte da cidade Lituana de Siauliai. 
Conheceremos também o Rundale 
Palace, o mais importante palácio 
barroco da Letonia, e um dos mais 
importantes monumentos históricos 
do país, também conhecido como 
Versailles do Báltico. Ao chegar 
a Riga passearemos pela cidade 
antiga e seguiremos para nosso 
hotel. Jantar.

09/AGO – RIGA / TALLINN
Café da manhã. Realizaremos 
então nosso tour da cidade de Riga, 
que inclui a Catedral do Domo e a 
Igreja de São Pedro com uma bela 
vista panorâmica de sua torre. 
Apreciaremos um verdadeiro museu 
etnográfico ao ar livre. Deixaremos 
então Riga e prosseguiremos para 
Tallinn, na Estonia. Jantar.

10/AGO – TALLINN
Café da manhã. Visitaremos hoje 
a Catedral de Tallinn, a prefeitura 
e as torres de “Long Herman” e 
“Fat Margaret”, dentro das bem 
preservadas paredes da cidade. 
Conheceremos o Parque Kadriorg, 
um dos favoritos da cidade, quer 
para jovens de primeira idade, 
quer para jovens de terceira idade. 
Jantar.

11/AGO – TALLINN / SÃO 
PETERSBURGO
Café da manhã. Um dos ápices 
de nossa viagem se aproxima. 
Hoje partiremos da Estônia para 
a Rússia, mais precisamente para 
São Petersburgo. Com um belo 
passeio pelo caminho, chegaremos 
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Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.400
US$ 7.840

Taxas já inclusas
nossos preços são completos !

13/AGO – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Boa parte de nosso 
dia será dedicada a nossa visita, 
com entrada, ao Museu Hermitage, 
do qual já falamos anteriormente. 
Pela tarde, visitaremos a Igreja 
do Sangue Derramado, também 
conhecida como a Igreja da 
Ressurreição, um dos mais belos 
cartões postais desta cidade. 
Aproveitaremos o tempo também 
para ver o que faltou em nosso city-
tour. Jantar.

14/AGO – SÃO PETERSBURGO / 
MOSCOU
Café da manhã. Hoje nos 
deslocaremos de São Petersburgo 
para Moscou, provavelmente de 
trem. Chegada a Moscou e, se o 
tempo permitir, realizaremos uma 
visita ao metro de Moscou, uma 
verdadeira obra de arte. Jantar. 

15/AGO – MOSCOU
Café da manhã. Iniciaremos nosso 
dia com um city-tour da capital da 
Rússia. Conheceremos as colinas 
de Vorobyevi, com uma vista 
esplêndida da cidade. Seguiremos 
para a Universidade de Moscou, um 
exemplo de arquitetura Stalinista, 
visitaremos o Parque da Vitória, 
o Arco do Triunfo e a avenida 
Kutuzovsky, a principal de Moscou. 
Jantar.

a São Petersburgo ao final da tarde. 
Teremos tempo para uma primeira 
impressão desta cidade famosa por 
seu museu de arte, o Hermitage, um 
dos maiores do mundo, com cerca 
de 3 milhões de itens de coleções 
de praticamente todas as épocas, 
estilos e culturas. Jantar.

12/AGO – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dedicaremos 
este dia a conhecer esta belíssima 
cidade russa construída sobre 44 
ilhas. Visitaremos a fortaleza de São 
Pedro e São Paulo e sua catedral. 
Essa fortaleza constituiu-se no 
cárcere político mais severo do 
Império Russo, e teve Dostoyevsky 
como um de seus prisioneiros. 
Passaremos pela principal avenida 
da cidade, chamada “Nevsky”, pela 
praça do Palácio com a coluna 
de Alexander, comemoração da 
vitória da Rússia sobre Napoleão, 
pelo Palácio de Inverno, a Praça 
das Artes, a Catedral de Kazan 
e a Catedral de Santo Isac. Não 
poderia faltar também a praça do 
Senado com o Cavaleiro de Bronze, 
monumento em honra a Pedro, O 
Grande. Pela tarde visitaremos a 
cidade de Pushkin, e conheceremos 
o Palácio de Catarina, Imperatriz 
déspota russa de origem alemã, 
que reinou no século XVIII. Ingresso 
incluído. Jantar.

16/AGO – MOSCOU
Café da manhã. Visitaremos o 
Kremlin de Moscou,  centro político 
da Rússia e uma das maiores 
atrações turísticas da cidade. 
Preparem-se para conhecer a 
suntuosidade desta construção, 
símbolo da fortaleza da antiga 
União Soviética, e da atual Rússia. 
Veremos a Torre do Salvador, a 
Catedral da Intercessão, a Praça 
Vermelha, o Mausoléu de Lenin e a 
Catedral de São Basílio. Jantar.

17/AGO – MOSCOU / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

18/AGO – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

São Petersburgo

Moscou

Moscou


