TRÊM TRANSIBERIANO
RÚSSIA, MONGÓLIA, CHINA
Moscou / Trêm Transiberiano / Ekaterinburgo /
Novosibirsk / Irkutsk / Lago Baikal / Listvianka / Irkutsk / Ulan Bator / Terelj /
Pequim

09 a 29 de Setembro de 2019
Itinerário descritivo:
Dia 01 – (09/09 - Segunda-feira) Recife / Lisboa / Moscou
Às _______ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre.
Dia 02 - (10/09 - Terça-feira) Recife / Lisboa / Moscou
Embarque às ______ no Vôo _______ com destino à Lisboa – Portugal. Previsão de chegada às ____.
Tempo em conexão e reembarque às 23h.10min. no voo TAP TP 1232 com destino à Moscou – Rússia.
Dia 03 – (11/09 - Quarta-feira) Moscou
Previsão de chegada às 06h.25min. Recepção, trâmites de imigração e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Dia livre para atividades independentes.
Dia 04 – (12/09 - Quinta-feira) Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou, começando através das amplas avenidas com a celebre Tverskaya, chegando a “Colina de Los Gorriones”,
onde encontra-se a Universidade Lomonossov e poderemos admirar uma esplendida vista da cidade. Contemplaremos os exteriores do célebre
Monastério de Novodievichi e seu lago, que inspirou a Tchaikovsky no “Lago dos Cisnes”, onde efetuaremos uma parada no parque da Vitória.
Conheceremos as avenidas que bordam o Rio Moscova com vistas da Casa Blanca, sede do governo Russo. Continuaremos o passeio pela rua Arbat e
passaremos em frente à Catedral de San salvador, O Edifício do Parlamento Russo, o célebre Teatro de Bolshoi e o imponente edifício da “Lubianka”,
sede da antiga KGB. Em seguida, percorremos as ruas do antigo bairro “Kitai-Gorod” e suas pequenas igrejas a chegar a praça Roxa, declarada
patrimônio da Humanidade pela UNESCO e também onde situa-se o Mausoléu de Lenin. À tarde, visitaremos a Galeria Tretiakov com sua enorme
coleção de objetos que nos permite compreender e admirar a história da arte Russa, sacra e laica. Pernoite
Dia 06 – (13/09 - Sexta-feira) Moscou / O TRANSIBERIANO
Café da manhã. Pela manhã, continuaremos passeio pela Rússia onde visitaremos o Kremlin com suas catedrais, o mais importante do pais, declarado
patrimônio da humanidade pela UNESCO. Faremos uma visita interna ao recinto para admirar a “Campana Zarina” – a maior do mundo e também o
“Cañon Zar”, um dos maiores construídos. Finalizaremos visitando a célebre “Plaza de las Catedrales”, emoldurada por São Miguel, assunção e
anunciação. Pela tarde, faremos visita ao metro de Moscou, decorado pelos mais importantes artistas da época onde utilizaram materiais de todos os
cantos do país. Utilizado como principal meio de transporte da cidade e um dos principais do mundo com 200km de linhas e 145 estações. Em horário a
definir, faremos traslado a estação de Trem Kazansky para embarque com destino à Ekaterimburgo (Cabine 2ª classe, 4 compartimentos). Jantar a
bordo
Dia 07 – (14/09 - Sábado) TRANSIBERIANO / Ekaterimburgo
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada a Ekaterimburgo – capital da região dos Urales, localizada na porta da Ásia e da Sibéria. Seu nome faz alusão
a Santa Catalina com honras a esposa do Czar Pedro – O grande. Na década de 20, Ekaterimburgo se transformou em um dos mais importantes centros
industriais da Rússia, sendo hoje em dia uma das cidades mais dinâmicas do país. Traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Pernoite
Dia 08 – (15/09 - Domingo) Ekaterimburgo / TRANSIBERIANO
Café da manhã. Saída para visita à Ganina Yama – situada a 15km ao norte de Ekaterimburgo. Este lugar é um memorial ao assassinato dos romanos
pelos Bolcheviques. Através de Ekaterimburgo que cruzaremos a fronteira entre a Europa e a Ásia. Na oportunidade da travessia, degustaremos uma
saborosa taça de vinho espumante russo. Após passeio, retornaremos à Ekaterimburgo para fazermos uma visita panorâmica pelos monumentos dos
fundadores da cidade, Tatischev e Genin. Entre as diferentes catedrais e igrejas que iremos visitar, destaca-se a Capela Santa Catalina, a antiga oficina
de Minas e muitas casas de mercadores, palácios e mansões do século XIX situadas junto ao lago que borda a cidade. Visita a Catedral de Nevsky e a
igreja do Sangue derramado em Ekaterimburgo. Em seguida, faremos traslado a estação de Trem e saída em direção a Novosibirsk. Pernoite a bordo
Dia 09 – (16/09 - Segunda-feira) TRANSIBERIANO / Novosibirsk
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada à Novosibirsk – terceira maior cidade da Rússia em termos de população e a mais importante da Sibéria.
Traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
Dia 10 – (17/09 - Terça-feira) Novosibirsk / TRANSIBERIANO
Café da manhã. Saída para visita à cidade onde conheceremos duas importantes obras: Ponte do Metro sobre o Rio Obi e a Presa de Novosibirsk,
cercando a cidade que forma o chamado ”Mar da Sibéria”. Passaremos pelo Museu Ferroviário, cujos exteriores nos permite apreciar diversas
locomotivas e vagões de diferentes épocas. Finalizaremos nossa visita em Akademgorodok – cidade universitária da Sibéria, cercada por bosques. A
tarde, continuaremos nosso passeio com a visita ao Porto de Oktyabrskaya e Krasny Prospekt – a principal avenida. Na praça Lenin fica o Teatro da
Ópera e Ballet, e também o monumento da Glória. Traslado a estação ferroviária pra saída em direção à Irkutsk. Pernoite a bordo
Dia 11 – (18/09 - Quarta-feira) O TRANSIBERIANO
Café da manhã, almoço e jantar a bordo. O Trem continua sua rota pela Sibéria até o Leste, em direção a Irkutsk, seguindo os passos de Miguel Strogoff,
célebre personagem de Júlio Verne. Na cidade de Krasnoiarsk, atravessaremos o majestoso Yenisei – segundo maior rio da Rússia. Pernoite a bordo
Dia 12 – (19/09 - Quinta-feira) TRANSIBERIANO / Irkutsk / Lago Baikal
Café da manhã. Chegada à Irkutsk – cidade mais importante da Sibéria oriental. Traslado a Listvianka, pequeno povoado situado as margens do Lago
Baikal, onde realizaremos um pequeno passeio e visitaremos a igreja de madeira de San Nicolás e o pequeno mercado. Visitaremos ao Ecomuseu de
Baikal e um submarino virtual para vermos as profundidades do lago. Almoço churrasco junto ao lago para provar os típicos pescados do Baikal

enquanto admiramos as belas paisagens deste lugar único. Durante o passeio, tomaremos um teleférico para subir ao alto do monte Chersky (755m)
com vistas deslumbrantes. Desceremos a pé por um amplo caminho, admirando os bosques e paisagens. Caso as condições permitirem, cruzaremos as
aguas do lago em barco onde poderemos admirar as paisagens que cercam o lago. Faremos uma parada em algumas de suas praias, onde teremos a
ocasião de desafiar a frieza do Baikal tomando um banho em suas limpas águas. Realizaremos uma pequena caminhada em suas margens para
descobrir alguns objetos da cultura local. Jantar e alojamento em um típico composto de casas feitas de madeiras as margens do lago. Pernoite
Dia 13 – (20/09 - Sexta-feira) Lago Baikal (LISTVIANKA) / IRKUTSK
Café da manhã. Traslado à Irkutsk com parada na Rocha de Chamán, onde encontra-se a fonte espiritual de grande valor para os povos locais. Visita do
museu etnográfico ao ar-livre de arquitetura Taltsy. Visita a cidade de Irkutsk – considera com justiça uma cidade-museu com mais de cem
monumentos de grande relevância, como o Teatro Dramático ou o Teatro Musical, a igreja Salvador, a catedral Polaca de estilo gótico e outros edifícios
religiosos. Continuaremos com a visita do convento Znamensky – um dos mais antigos monastérios da Sibéria. Visitaremos, também, o Museu dos
Dezembristas, mansão dos príncipes Trubetskoy e Volkonsky, conhecendo as coleções dos seus objetos pessoais, documentos e moveis.
Dia 14 – (21/09 - Sábado) O TRANSIBERIANO
Traslado até a estação de Trem e saída em direção à Ulán Bator. Café da manhã a bordo (Tipo picnic). Depois de contornar o Lago Baikal – um dos mais
belos trajetos da rota transiberiana, o Trem atravessará a fronteira russo-mongol / Rússia – Mongólia. Almoço e jantar a bordo. Pernoite a bordo
Dia 15 – (22/09 - Domingo) TRANSIBERIANO / Ulan Bator / Terelj
Chegada à Ulan Bator – Capital da Mongólia. Traslado ao hotel – café da manhã e saída para efetuarmos uma visita panorâmica na cidade, passando
pela Praça Sukhbaatar, o Sino do Mundo e o Mausoléu de Sukhbaatar. Um dos mais belos monumentos de Ulam Bator é o Palácio de inverno. Na
oportunidade, visitaremos os monumentos religiosos mais interessantes da cidade: O Monastério Choijin-Lamyn-Sum, o Templo Zhanray Sing e
terminarmos no mais famoso deles, o Monastério Gandan. Continuaremos visita pelo Museu de História Nacional. À tarde, saída para visitarmos o
parque nacional de TERELJ, com sua característica paisagem de grande beleza. Chegada ao acampamento, situado no parque nacional, onde teremos
oportunidade de conhecer a autentica vida dos nômades Mongóis, e também onde descansaremos em suas típicas “Yurtas”. Jantar e acomodação em
Rota. Pernoite
Dia 16 – (23/09 - Segunda-feira) Terelj
Café da manhã. Saída para visitarmos uma típica família nômade com fim de conhecer sua vida cotidiana: preparação dos lácteos, construção e
montagem de uma Yurta, criação de animais onde destaca-se os célebres Yaks. À tarde, visitaremos o Templo budista de Aryabal, onde poderemos
desfrutar um lindo panorama do parque. Jantar junto a fogueira no acampamento. Pernoite a bordo
Dia 17 – (24/09 - Terça-feira) Terelj / Ulan Bator
Café da manhã. Regressaremos a Ulan Bator e visitaremos o Museu Choijin Lama, um dos mais esplendidos monumentos da arquitetura Mongólia. A
tarde, visitaremos o Memorial de Zainam, onde desfrutaremos magnificas vistas da cidade de Ulan Bator e do vale do Rio Tola. Visita ao Palácio de
Bogdo Khan onde viveu Bogdo Khan VIII, o ultimo Khan da Mongólia, inclui o completo Palácio de verão e de inverno. No início da noite, assistiremos
um espetáculo folclórico que nos permitirá conhecer as músicas, bailes e tradições deste misterioso povo. Acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Pernoite
Dia 18 – (25/09 - Quarta-feira) Ulan Bator / TRANSIBERIANO
Café da manhã e traslado a estação ferroviária com saída em direção a Beijing, cruzando o sul da Mongólia onde situa-se o deserto de Gobi. Almoço e
jantar a bordo. Pernoite
Dia 19 – (26/09 - Quinta-feira) TRANSIBERIANO / Beijing (Pequín)
Café da manhã no Trem. Chegada a Beijing, via Transiberiano a maior via férrea do mundo, cruzando dois continentes. Parada para almoço. À tarde,
visitaremos o Templo de Cielo (Tian Tan) situado ao sul de Pequim, maior complexo religioso da China. Jantar típico chinês onde apreciaremos o pato
laqueado, um dos mais famosos pratos típicos da cozinha nacional chinesa. Acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
Dia 20 – (27/09 - Sexta-feira) Beijing (Pequín)
Café da manhã. Visita a cidade proibida, o mais antigo conjunto arquitetônico da China, decorada graças ao capricho e fantasia de 24 imperadores das
dinastias Ming e Qing. Na oportunidade, visitaremos a Grande Muralha, construída pelos imperadores chineses para defender-se das devastadoras
expedições militares mongóis, declarada patrimônio da humanidade pela UNESCO. Pernoite
Dia 21 – (28/09 - Sábado) Beijing (Pequín)
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes.
Dia 22 – (29/09 - Domingo) Beijing (Pequín)
Em horário a definir, acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Pequín para embarque com destino ao Brasil.

Fim dos nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:








Hospedagem nos Hotéis com café da manhã;
Traslados de chegada e saída conforme o programa;
Ônibus de Luxo para trechos rodoviários;
Guia Acompanhante; (Língua Hispânica)
Visita panorâmica com Guias Locais conforme o programa.
Seguro viagem;
Trem Moscou / Ekaterimburgo / Novosibirsk / Ulan Bator / Beijing (Cabine 2ª classe, 4 leitos por compartimentos)

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Refeições e passeios não mencionados no programa;
Qualquer serviço não mencionado acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste e alteração sem prévio aviso):



U$ 1.800,00 (Um mil e Oitocentos dólares)

FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo/triplo: R$ 34.500,00 - Cartão de crédito: 30% de entrada e o saldo em até 4x no cartão.
Cheque: 10 cheques de R$ 3.450,00.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 6 meses após o retorno da viagem) ou
IDENTIDADE VÁLIDA COM MENOS DE 10 ANOS
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), em “muito
bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou com plástico
aberto. Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial,
com foto 3×4 do menor, emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil e reconhecida a
assinatura em cartório. (2 vias). Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da
mãe para algum responsável viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO
DE NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e
nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do
passageiro.
A operadora poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição de meios de
transporte e alterações que forem necessários para a realização e/ou continuação da viagem e/ou segurança
do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de vôos), que gerem atrasos ou mudanças
necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem, não darão direito a descontos proporcionais
ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e elaborado antecipadamente dentro de situações normais
de clima, tráfego e política e mecânica. Os horários são orientativos e sujeitos a alterações.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

