
SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Maio: 14, 28* | Julho: 16, 23 e 30* 
Agosto: 06*, 13*, 20 e 27* 
Setembro: 10, 17* e 24*

São Petersburgo - 3 noites | Moscou - 3 noites

1° DIA - BRASIL / SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA)
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a São 
Petersburgo. 

2° DIA - SÃO PETERSBURGO
Chegada na belíssima cidade de São Petersburgo, a “Veneza do Norte”. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de São Petersburgo até o hotel 
INCLUSO. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no final do 
dia no hotel. 

3° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 

Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar Pedro, o 
Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima catedral 
de São Salvador Sangrando, a Catedral de Santo Isaac e outros atrativos. À 
tarde visitaremos o mundialmente famoso Museu Hermitage (ENTRADA 
INCLUSA), um dos maiores do mundo.

4° DIA - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 
Dia livre para continuar conhecendo esta maravilha de cidade que 
encanta a todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer um 
tour opcional até Petrodvoretz (ou Peterhof), deslumbrante palácio dos 
czares russos, ou, ainda, visitar os belíssimos e artísticos mosaicos da 
Catedral de Santo Isaac. Noite livre para assistirmos OPCIONALMENTE um 
belo espetáculo de música e danças folclóricas russas. 

Baixa Temporada 2018:
Outubro: 15* e 22*
Novembro: 12*

Catedral do Sangue Derramado - São Petersburgo

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

MAJESTOSA RÚSSIA
08 dias e 06 noites
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5° DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 
Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação de trens de São 
Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta velocidade Sapsan 
que cobre a distância de 650 quilômetros desde São Petersburgo até 
Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo 
a Moscou em Classe Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como 
“Falcão Peregrino“, pode chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e 
é um dos mais modernos do mundo. Chegada em Moscou, recepção e 
traslado ao hotel. Noite livre. 

6° DIA - MOSCOU (RÚSSIA)
Café da manhã BUFÊ. Visita a imponente capital da Rússia, fundada em 
1147, e o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça 
Vermelha, o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída 
em 1560. Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos da capital e 
o metrô (ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas estações das mais 
belas e luxuosas do mundo: verdadeiras obras de arte. 

7° DIA - MOSCOU
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin 
(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram coroados 
os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito 
mais. Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso e variado 
artesanato russo. Sugerimos visita OPCIONAL ao belíssimo museu da 
Grande Vitória Russa, com continuação para a famosa Arbat Street.

8° DIA - MOSCOU / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto 
de Moscou INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO 
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que 
o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o último 
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro 
dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

Kremlin Armoury 
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TOUR PREMIUM
MAJESTOSA RÚSSIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol;

• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage;
• Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou;
• Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo a Moscou 

INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

CIDADE  HOTEL  CAT

São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky P
	 	 Novotel	St.	Petersburg
  Centre  P
  Ambassador P
Moscou  Hilton Leningraskaya PS
  DoubleTree by Hilton
  Moscow Marina P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até São Petersburgo e 

de Moscou até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 

bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 

internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 

com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 

opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Catedral de São Basílico - Moscou
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã AMERICANO, 
CONTINENTAL ou BUFÊ, dependendo do hotel.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol; 

• Ingresso INCLUSO no Museu Hermitage; 
• Bilhete INCLUSO para o Metrô de Moscou; 
• Ingresso INCLUSO no Kremlin em Moscou.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo a Moscou 
INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
MAJESTOSA RÚSSIA

Um	 novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	 de	 categoria	 turística	 superior	 e	 primeira	 com	 bom	 acesso	 ao	 centro	 das	 cidades	 usando	
o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa aproveitar o 
melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!

CIDADE  HOTEL  CAT

São Petersburgo  Dostoevsky  TS
	 	 Park	Inn	Nevsky	 TS
  Ibis Saint Petersburg
  Centre  TS
Moscou  Cosmos  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como inclusas 
no Tour Classic; 

• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic; 

• Bilhete Aéreo do Brasil até São Petersburgo 
e de Moscou até o regresso ao Brasil; 

• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 

bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 

internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 

com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 

incluído; 
• Qualquer item mencionado como sugerido 

ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Estação Komsomolskaya - Moscou
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