
 
2021 30/08 a 12/09

 Conheça Madri, uma das mais fascinantes
cidades da Europa e  Barcelona, segunda maior
cidade da Espanha; Se encante com Helsinque,

capital da Finlândia, chamada de  “Cidade
Branca do Norte" devido as suas construções
claras; Embarque no trem de alta velocidade

fazendo os percursos: Helsinque / São
Petersburgo / Moscou; Visite a imponente 

 Rússia, cujo território está situado na Eurásia,
entre o continente europeu e asiático.
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A VIAGEM DOS SEUS SONHOS

(85) 996392066

Barcelona, Montserrat, Saragoça,
Ávila, Madri, Helsinque, ST

Petersburgo e Moscou



1º Dia: 30/08/21 - Fortaleza: Encontro do grupo
no aeroporto de Fortaleza para embarque com
destino a Barcelona (conexão em Lisboa).
 
2º Dia: 31/08/21 - Barcelona: Chegada no
aeroporto, recepção pelo guia e seguir  translado
ao hotel em ônibus privativo para o grupo.
Hospedagem e jantar.
 
3º Dia: 01/09/21: Barcelona: Café da manhã.
Visita panorâmica pela cidade de  Barcelona, a
segunda maior da Espanha. Com destaque
para a Casa Milà, conhecida como La Pedrera,
edifício desenhado pelo arquiteto catalão
Antoni Gaudí, bem como a Casa Batlló.
Visitaremos a Catedral da Sagrada Família; o
Parque Guëll, declarado como Patrimônio
Mundial da Humanidade pela UNESCO em
1984. Continuação pelo Montjuic, que está
localizada na região mais alta de Barcelona, de
onde se  tem uma vista privilegiada da cidade.
Finalizando com um passeio por Las Ramblas
ou La Rambla, a rua mais visitada e famosa de
Barcelona. (nesse dia não tem jantar incluso).
  
4º Dia:02/09/21: Barcelona: Café da manhã
e saída para visitar o Mosteiro de Montserrat
com visita a Basílica Real, onde está a
Madona Negra, uma escultura românica do
século XII. Montserrat tem sido um dos locais
de peregrinação mais importantes do País
durante séculos. Hospedagem e jantar.
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5º Dia: 03/09/21 - Barcelona | Saragoça | Madri:
Café da manhã e saída com destino à Madri. No
percurso chegaremos à  Saragoça para visitar a
Basílica/Santuário de Nossa Senhora do Pilar,
local onde a virgem apareceu, por duas vezes, ao
Apóstolo Santiago, sobre um pequeno pilar que
ficou como testemunho e à volta do qual Santiago
mandou edificar a primeira igreja. Chegada em
Madri. Hospedagem e jantar.  
 
6º Dia: 04/09/21 - Madri: Café da manhã. Visita
panorâmica da cidade, destacando: a Praça do
Oriente e o Palácio Real; Praça de Espanha;
Portas do Sol; Praças Neptuno e Cibeles;
Passeio do Prado; Porta de Alcalá; Praça de
Touros de Las Ventas;  Estádio de Futebol
Santiago Bernabeu, entre outras atrações. Tarde
livre, sugerimos  uma excursão opcional a cidade
de Toledo. Hospedagem e jantar.
 
7º Dia: 05/09/21 - Madri | Ávila | Madri: Café da
manhã e saída em direção a Ávila, cidade
rodeada por muralhas medievais e terra natal de
Santa Teresa, fundadora das Carmelitas
Descalças e Doutora da Igreja, importante por
suas obras sobre a vida contemplativa e espiritual
e por sua atuação durante a Contra Reforma.
Visitaremos a Praça da Santa e a casa onde
nasceu Santa Teresa, Convento de São José e o
Mosteiro da Encarnação. A noite sugerimos um
opcional para o espetáculo de dança clássica
flamenca (não tem jantar incluso no hotel).
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8º Dia: 06/09/21 - Madri | Helsinque:  Café da
manhã. Traslado ao aeroporto para embarque à
Helsinque. Chegada e visita panorâmica à capital
da Finlândia, conhecida como a “Cidade branca
do Norte“, passando pela Igreja Ortodoxa da
Trindade,  Praça do Senado, Igreja luterana de
planta circular escavada na rocha cuja cúpula tem
a forma de uma gigantesca espiral com filetes de
cobre. Noite livre. Hospedagem e jantar no hotel.
 
9º Dia: 07/09/21 - Helsinque | ST Petersburgo:
Café da manhã. Às 12h saída do hotel e  com
assistência do guia faremos a pausa para almoço
(não incluso).  Traslado a estação para o embarque  
à ST Petersburgo. Hospedagem e descanso.
 
10º Dia: 08/09/21 - São Petersburgo: Café da
manhã e saída para visitar  esta esplêndida
cidade, sem dúvida a mais bela de toda a Rússia,
construída pelo Czar Pedro  "o Grande". Visita à
Fortaleza de São Pedro/ São Paulo e continuação
da panorâmica, descobrindo os lugares mais
bonitos da cidade. Visita ao Museu Hermitage,
uma das mais famosas pinacotecas do mundo e
Catedral de São Isaac. Hospedagem e jantar.
 
11º Dia: 09/09/21 - ST Petersburgo | Moscou: Café
da manhã. Visita ao Palácio de Peterhof, cercado por
extraordinários jardins inspirados em Versailles, um
dos mais magníficos palácios e parques da Europa.
Traslado às 16:hs à estação  para embarque à
Moscou. Hospedagem e jantar.
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12º Dia: 10/09/21 - Moscou: Café da manhã.
Saída para iniciar as visita à cidade de Moscou,
percorrendo suas grandes avenidas e ruas.
Destaque para a famosa Praça Vermelha e a
Catedral de São Basílio. Hospedagem e jantar.
 
13º Dia: 11/09/21 - Moscou: Café da manhã e
visita ao famoso complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à armada, um
dos mais antigos museus russos de arte decorativa
aplicada, e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida, que acolhe as
melhores e mais expressivas obras de arte
decorativa dos séculos IV-XX, a maioria das quais
relacionadas aos acontecimentos históricos mais
importantes do país. Parte da coleção é composta
por obras dos séculos XVI-XVII, destacando-se a
valiosa coleção de ourivesaria, objetos da vida
cotidiana da corte czarista, utensílios de cerimônias
eclesiásticas e testemunhos artísticos da dignidade
real. Tarde livre. Hospedagem e jantar.
 
14º Dia: 12/09/21 - Moscou | Fortaleza: Café da
manhã. Em horário determinado, traslado para o
aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Importante: No preço está incluso somente a parte
terrestre. Desde que possível a agência fará o
bloqueio do aéreo e disponibilizará à venda com a
vantagem de parcelar em até 10x no cartão, sem
juros ou com a possibilidade de comprar pela
internet utilizando o programa de milhagem.
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Serviços Inclusos: Hotéis 4**** com café da
manhã diariamente e jantar nos dias indicados
no roteiro; Guia acompanhante; Ônibus privativo
para o grupo; Traslados in/out; Visitas guiadas
em Barcelona, Montserrat, Madri, Àvila,
Helsinque, São Petersburgo e Moscou; Visitas a
Fortaleza de São Pedro/São Paulo; Visita ao
Palácio de Peterhof,  Museu  Hermitage, Kremlin
e a catedral; Trem alta velocidade nos trechos de
Helsinque/São Petersburgo/Moscou; Aéreo
Madri/Helsinque; Guias de turismo em idioma
português; Seguro viagem. Ficam Exclusos:
Aéreo internacional: For/Barcelona/Moscou/For;
Maleteiros nos hotéis, aeroportos e Trens; Serv.
opcionais; Gorjetas para guias e motoristas.
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Condições

Aptº Duplo:
Entrada: € 680
+ 09x € 300
Cartão / Crédito
Total € 3.680

Aptº Individual:
Entrada: € 1.580
+ 09x € 300
Cartão / Crédito
Total € 4.280

CONSULTE OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO !

2- As celebrações eucarísticas para o grupo
serão informadas nas reuniões preparatórias.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

(85) 996392066

€ 3.380

PARTE TERRESTRE - PREÇO POR PESSOA
(GRUPO ACIMA DE 15 PAX)

A vista
5% de 

desconto

1- Essa viagem tem lugares limitados e o prazo
para vendas será até 10/06/21, após essa data o
preço poderá sofrer alterações.


