1º DIA - 04 de Setembro (Terça-feira) – CURITIBA/GUARULHOS/MOSCOU
Em horário a ser determinado saída do Aeroporto de Curitiba para o Aeroporto de Guarulhos – SP, de onde seguiremos para
Moscou com a Companhia Aérea SWISS (via Zurich)
VOOS:
JJ

3156 / 04Setembro

Curitiba / Guarulhos

10:15 / 11:25

LX

93 / 04Setembro

Guarulhos/ Zurich

18:10 / 10:30+

LX

1326 / 05Setembro

Zurich / Moscou

12:30 / 16:55

2º DIA – 05 de Setembro (Quarta-feira) – MOSCOU
Após chegada em Moscou, procedimentos de imigração no aeroporto e recepção pelo guia da DNIPRÓ GOLD. Seguiremos em
transfer privativo para o Hotel National Moscow 5*, localizado bem em frente à Praça Vermelha.
Acomodação. Jantar (incluso) de boas vindas, no próprio hotel.

3º DIA – 06 de Setembro (Quinta-feira) – MOSCOU
Após o café da manhã no Hotel, sairemos em um tour panorâmico por Moscou. Vamos circular pelas belíssimas avenidas
espaçosas, repletas de construções que chamam atenção por suas fachadas e arquitetura. Passando pela Praça Vermelha,
mundialmente conhecida, além da Catedral de São Basílio e o Kremlin. Ao longo do trajeto poderemos ver o Museu de História, a
Catedral Kazan, o Teatro Bolshoi, a Praça Pushkin, Universidade de Moscou, entre outros atrativos.
Faremos uma parada no Parque da Vitória, dedicado a II Guerra Mundial. O monumento simboliza a vitória do provo russo sobre a
Guerra. Almoço incluso em restaurante a ser determinado.
Após o almoço seguiremos para a Catedral de Cristo Salvador. Considerada a mais alta do mundo, a catedral possui torres de até
105 metros de altura, construída em mármore branco, chama atenção por sua singularidade e imponência.
Seguiremos a pé até as estações de metro de Moscou, famosas por sua arquitetura, possuem detalhes em mármore branco,
mosaicos, ouro e cristais. Embarcaremos no metrô e iremos até a rua comercial de Moscou, a Rua Arbat. Após, tempo livre para
compras, retorno ao Hotel. Noite livre (jantar não incluso).
4º DIA – 07 de Setembro (Sexta-feira) – MOSCOU
Café da manhã no Hotel. Neste dia visitaremos o Kremlin, o centro fortificado de moscou, onde estão as mais famosas catedrais
russas, o Palácio Real de Kremlin, construções e igrejas que datam do século XII.
Poderemos ver as torres que compõe a muralha do Kremlin, bem como o arsenal de canhões capturados nos períodos de Guerra.
Visitaremos também a ARMERIA, Museu dos Tesouros dos Príncipes Russos.
Encerraremos o tour na Praça Vermelha. Almoço não incluso.
Retornaremos ao Hotel, de onde sairemos por volta das 19h para prestigiarmos o show folclórico do ballet russo “Kostroma”.
Jantar opcional (não incluso) no Café Pushkin. Restante da noite livre.
5º DIA – 08 de Setembro (Sábado) – MOSCOU / SÃO PETERSBURGO
Após Café da manhã no Hotel, check-out dos apartamentos. Seguiremos para um passeio na Galeria Tretiakov. O Museu possui
uma infinidade de peças que preservam a história russa e a cultura do país com importantes obras de arte russas, francesas e
alemãs. Após visita ao museu continuamos até a estação de trem rápido, de onde seguiremos para São Petersburgo (trajeto de
aproximadamente 4h00). O trem possui vagão restaurante. Almoço não incluso.
Chegada e acomodação em São Petersburgo no Hotel Helvetia 4*, localizado a cerca de 05 minutos a pé da principal Avenida de
St. Petersburgo, Avenida Nevsky. Após acomodação, teremos um jantar de boas vindas (incluso), no restaurante do Hotel.
6º DIA – 09 de Setembro (Domingo) – SÃO PETERSBURGO
Após o café da manhã no Hotel, sairemos por um tour panorâmico por São Petersburgo, poderemos percorrer em ônibus privativo
pela Avenida Nevsky, onde veremos os diversos monumentos da belíssima cidade, tais como o Monumento a Catarina a Grande,
Catedral de Kazán, a Igreja de São Salvador, Praça do Palácio de inverno onde está o Museu Hermitage, entre outros atrativos de
São Petersburgo.

Teremos um almoço (incluso), em restaurante a ser determinado. Na parte da tarde faremos uma visita ao Museu Hermitage, uma
das três primeiras pinacotecas no mundo, com cerca de 4.000 salas de exposições de todas as épocas, tais como pinturas de
diversas escolas literárias, esculturas e antiguidades.
Retorno ao Hotel e noite livre (jantar não incluso).
7º DIA – 10 de Setembro (Segunda-feira) – SÃO PETERSBURGO
Após o café da manhã no Hotel, seguiremos até o Palácio de Catarina e a famosa sala de âmbar. O Palácio imponente impressiona
por sua arquitetura e tamanho, bem como as salas de bailes da nobreza e a sala de âmbar que havia sido saqueada pelos Nazistas
na Segunda Guerra Mundial e posteriormente foi restaurada.
Após almoço (incluso), teremos uma visita ao Palácio de Yusupov conhecido também como Moika. O local foi residência dos
Czares Russos, onde viveu também Grigori Rasputin, que era considerado o curandeiro e conselheiro do último Czar Nícolas II. No
sótão do palácio há um espaço dedicado para uma exposição a respeito da curiosa vida de Rasputin. Retorno ao Hotel e tempo
livre (jantar não incluso).
8º DIA – 11 de Setembro (Terça-feira) – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã no Hotel. Faremos uma visita ao complexo da Fortaleza de São Pedro e São Paulo, onde está a Basílica de São
Pedro e São Paulo, a mais antiga da cidade.
Continuaremos a visita pela Catedral de São Isaac, que tem o titulo de uma das maiores do mundo, impressiona por suas colunas,
os afrescos em seu interior e os inúmeros quadros com pinturas que retratam as cenas bíblicas.
Neste mesmo dia, visitaremos a Igreja de São Salvador, que chama atenção por suas cores, cúpulas douradas e os ícones em sua
fachada. Almoço não incluso.
Na parte da tarde, seguiremos para um concerto vocal instrumental (exclusivo par ao grupo) no Palácio Nikolaevsky.
Desfrutaremos de obras da musica clássica de compositores russos Tchaikovski, Berezovski, entre outros. Após o término do
concerto, teremos uma degustação dos famosos blinis russos, com caviar vermelho, vodka e chá tradicional russo.
Retorno ao Hotel e noite livre (jantar não incluso).
9º DIA – 12 de Setembro (Quarta-feira) – SÃO PETERSBURGO
Após o café da manhã no Hotel, sairemos para visitar os jardins de Peterhof, a residência de verão dos Czares Russos, chamado
de Versalhes Russo. Os jardins chamam atenção por suas fontes que somam em mais de 175, além das estátuas douradas de
Deuses e Heróis antigos. Almoço não incluso.
À tarde seguiremos para o Museu de Fabergé, onde estão expostos muitos ovos decorados, fabricados especialmente para os
Czares da Russia por Carl Faberger, que era o joalheiro oficial da corte em meados de 1880. As peças chamam atenção pela
quantidade de cores e pedras preciosas que foram utilizadas em sua confecção.
Após o término dos passeios teremos um jantar opcional (não incluso) no restaurante Império Russo. Retorno ao Hotel e noite
livre.

10º DIA – 13 de Setembro (Quinta-feira) – SÃO PETERSBURGO/ BRASIL
Após o café da manhã no Hotel, check-out. Seguiremos para o Aeroporto de São Petersburgo, de onde seguiremos com destino
final Curitiba.
VOOS:
LH

437/ 13Setembro

St. Petersburgo/ Frankfurt

18:00 / 19:50

LH

506/ 13Setembro

Frankfurt / Guarulhos

22:05 / 04:55+

JJ

3331/ 14Setembro

Guarulhos / Curitiba

13:15 / 14:20

Após a chegada em Curitiba, fim dos nossos serviços.

VALORES DO PACOTE POR PASSAGEIRO
Preço por pessoa em apartamento duplo e parte aérea em classe econômica saindo de Curitiba.

Para pagamentos de 16 a 22 de Abril de 2018.
Pagamento Parcelado:
Sinal de Reserva =

R$ 3.740,00 Depósito em conta corrente ou cheque.

+ 05 parcelas de

R$ 2.575,00 Com Cartão de Crédito ou Cheques Pré Datados.

Total em reais:

R$ 16.615,00

Pagamento à Vista:
Total em reais:

R$ 16.117,00

Adicional para apartamento individual:
Total em reais:
R$ 2.640,00

Importante: O número de parcelas vai diminuindo proporcionalmente ao mês do inicio
dos pagamentos

PARTE TERRESTRE – SERVIÇOS INCLUSOS
PARTE TERRESTRE – SERVIÇOS INCLUSOS
 Guia acompanhante da Dnipró Gold desde Curitiba;
 Ônibus privativo para o Grupo, com guia em Português;
 City Tour e passeios com entradas conforme programação;
 Visita ao Parque da Vitória em Moscou;
 Visita ao Metrô de Moscou;
 Visita ao Kremlin e Armeria em Moscou;
 Visita a Praça Vermelha em Moscou;
 Apresentação de Show folclórico Kostroma em Moscou;
 Visita a Galeria Tretyakov em Moscou;
 Visita ao Museu Hermitage em St. Petersburgo;
 Visita ao Palácio de Catarina (Palácio e Jardins) em St. Petersburgo;
 Visita ao Palácio de Yusupov em St. Petersburgo;
 Visita a Fortaleza de São Pedro e São Paulo em St. Petersburgo;
 Visita a Catedral de São Isaac e Igreja de São Salvador em St. Petersburgo;
 Concerto vocal e instrumental no Palácio Nikolaevsky em St. Petersburgo;
 Visita ao Palácio de Peterhof (Somente Jardins);
 Visita ao Museu Febergé;
 Concerto Musical no Palácio Nikolaevsky;
 03 noites em Moscou em Hotel 5*;
 05 noites em St. Petersburgo em Hotel 4*;
 Transporte de UMA MALA de no máximo 23 Kg por passageiro;
 08 cafés da manhã;
 03 almoços em restaurantes locais e 1 almoço a bordo do Trem;
 02 jantares;
 Degustação de caviar vermelho e vodka em St. Petersburgo;
 Refeições especificadas conforme o programa, ressaltando que as mesmas poderão ser alteradas pela operadora, de
acordo com a necessidade do momento (problemas em estradas, atrasos, etc). As bebidas não estão inclusas (não incluso
água, refrigerantes, vinhos, cervejas, cafés, chás, etc), nem quaisquer solicitações adicionais ao cardápio previamente
reservado para o Grupo. Não serão aceitas solicitações de troca de menu no momento das refeições. Quaisquer
solicitações adicionais serão pagas diretamente pelo passageiro ao estabelecimento. Em determinados casos poderemos
ter a refeição no formato de Buffet para todo o grupo.

PARTE TERRESTRE – SERVIÇOS NÃO INCLUSOS
• Entradas em passeios, Museus, Teatros, Igrejas, Santuários, etc, durante todo o roteiro, exceto as marcadas como inclusas;
• Bebidas e despesas de caráter pessoal;
• Refeições não mencionadas como inclusas;
• Extras de caráter pessoal, e tudo que não estiver especificado no item “parte terrestre serviços inclusos”;
• Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;
• Carregadores de malas nos aeroportos, hotéis, estações de trem, etc;
• A tradicional gorjeta (não obrigatória), ao guia permanente no final da viagem e motoristas de ônibus;
• Gastos com passaporte e vacinas;
• Seguro Viagem. Consulte valores e coberturas.
O Grupo OS ENCANTOS DA RÚSSIA, tem data confirmada e serviços devidamente sinalizados pela Agência Dnipró Gold,
mas fica estipulado que o grupo só viajará com um mínimo de 25 passageiros pagantes. No caso de cancelamento da saída
do Grupo, o sinal será devolvido integralmente.
CANCELAMENTO
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as seguintes taxas de cancelamento da parte terrestre serão rigorosamente
cobradas:
•
•
•
•
•

•

De 74 a 57 dias antes do embarque US$ 350,00
De 56 a 29 dias antes do embarque 50% do valor total do pacote (parte terrestre);
De 28 a 15 dias antes do embarque 75% do valor total do pacote (parte terrestre);
Menos de 15 dias antes do embarque 100% do valor do pacote (parte terrestre);
E qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada pelos hotéis e outros fornecedores terrestres. Os valores destas
multas aumentam substancialmente na medida em que o cancelamento acontece mais perto da data de embarque,
podendo chegar a 100% do valor total. Uma previsão das possíveis multas será fornecida a pedido. No caso de
cancelamento após o início da viagem, devolveremos somente os valores que conseguirmos recuperar dos fornecedores
envolvidos.
Sugerimos a contratação do Seguro Plus Reason com cobertura para determinados motivos de cancelamento da
viagem. Consulte políticas de seguro.
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS

A Cia Aérea aplica multas para cancelamentos de bilhetes aéreos emitidos para grupos, que podem chegar a 100%
do valor da tarifa. Sugerimos a compra de seguro de cancelamento Plus Reason para evitar perdas caso tenha que
cancelar após o bilhete emitido. Verificar regras do seguro com a nossa equipe.

ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, seja em função do
aumento do custo de qualquer um dos itens que compõem a viagem ou de alterações dos câmbios. No caso de alterações
cambiais nos países que visitaremos ou quaisquer mudanças no mercado financeiro global que forcem mudanças de valores,
imediatamente serão comunicadas aos passageiros do grupo.
ADVERTÊNCIAS
Os passaportes brasileiros deverão ter uma validade de pelo menos 6 meses além da data do final da viagem. Não são
necessários vistos para Rússia para cidadãos brasileiros.
Faremos os procedimentos de reservas de acordo com a ficha cadastral enviada pelos passageiros e qualquer alteração por
nome ou documentação errada (sobrenomes, alteração de nome por estado civil, etc), implicará em custos extras para o
passageiro. Por essa razão solicitamos que a ficha cadastral esteja com o nome completo, conforme o passaporte que será
utilizado na viagem.
MARCAÇÃO DE ASSENTOS / UTILIZAÇÃO DE MILHAS / UP –GRADE PARA EXECUTIVA
As tarifas de grupo não dão direito à marcação específica de assentos nas aeronaves, somente designam um bloco de
assentos ao grupo e qualquer alteração deve ser solicitada diretamente no check-in no aeroporto sujeito a disponibilidade de
lugares e regras da Companhia Aérea (inclusive sujeito a cobrança de taxas por marcação de assento).
Por tratar-se de grupo com número fechado de lugares na parte terrestre e também na área, não temos como trabalhar com
passagens emitidas por milhas.
Lembramos que utilização de milhas para up-grade para assentos em executiva deverá ser feito diretamente pelo passageiro
com a Cia Aérea (sujeito às regras da Companhia Aérea).
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM
A documentação de viagem (Bilhetes aéreos, vouchers de serviços, etiquetas e fitas de bagagem, seguro viagem), será
entregue aproximadamente de 15 a 20 dias antes do início da mesma.
RESERVAS E INFORMAÇÕES:
(41) 3077- 0488
(41) 99112- 1268 (Celular e whatsapp da Dnipró Gold)
(41) 99974- 3660 (Celular e whatsapp do Diretor da Dnipró Gold – Sergio J. Maciura
E-mail: lucas@dniprogold.com.br / sergio@dniprogold.com.br
RESERVE JÁ SEU LUGAR. LUGARES LIMITADOS!

