Roteiro de 24 dias A Outra Europa com inicio em MOSCOVO ás Sextas e final em Dubrovnik / 50326

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Roteiro de 24 dias A Outra Europa com inicio em MOSCOVO ás
Sextas e final em Dubrovnik

Roteiro de 24 dias, A Outra Europa com inicio em MOSCOVO ás
Sextas e final em Dubrovnik, circuito passa por :MOSCOU - KLIN TVER - VALDAY - NOVGOROD - SÃO PETERSBURGO - NARVA TALLIN - PARNU - TURAIDA - RIGA - PALÁCIO RUNDALE VILNIUS - FORTALEZA DE KAUNAS - AUGUSTOW - VARSOVIA WROCLAW - PRAGA - CESKY KRUMLOV - DÜRNSTEIN - VIENA MARIBOR - ZAGREB - SLAVONSKI - MAGLAJ - SARAJEVO MOSTAR - MEDJUGORGE - DUBROVNIK.

-Lusoviagens é o seu parceiro ideal porque as Saídas são 100% garantidas, não
depende de um número mínimo de passageiros. Nunca cancelamos nenhum de nossos
circuitos.
-Circuitos Personalizados: Todos* nossos circuitos podem ser setorizados, personalizeo como desejar.
-Nossa grande variedade de circuitos regionais, uma oportunidade imemorável para
que conheça a fundo uma região.
-Todos nossos circuitos têm de ser reservados diretamente Online e até 5 dias ANTES
do inicio do Roteiro.
- Preços e datas publicadas sempre que tenhamos lugares no circuito (a partir do
momento que a viagem não esteja mais disponível não dá opção de Reserva )
- Lusoviagens Somente vende através desta pagina WEB pelo que nao estamos nas
agências convencionais.
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Resumen del viaje
Dia 1 MOSCOU
Dia 2 MOSCOU
Dia 3 MOSCOU
Dia 4 MOSCOU - KLIN - TVER - VALDAY - NOVGOROD
Dia 5 NOVGOROD - SÃO PETERSBURGO
Dia 6 SÃO PETERSBURGO
Dia 7 SÃO PETERSBURGO
Dia 8 SÃO PETERSBURGO - NARVA - TALLIN
Dia 9 TALLIN
Dia 10 TALLIN - PARNU - TURAIDA - RIGA
Dia 11 RIGA
Dia 12 RIGA - PALÁCIO RUNDALE - VILNIUS
Dia 13 VILNIUS
Dia 14 VILNIUS - FORTALEZA DE KAUNAS - AUGUSTOW - VARSOVIA
Dia 15 VARSOVIA
Dia 16 VARSOVIA - WROCLAW - PRAGA
Dia 17 PRAGA
Dia 18 PRAGA - CESKY KRUMLOV - DÜRNSTEIN - VIENA
Dia 19 VIENA
Dia 20 VIENA - MARIBOR - ZAGREB
Dia 21 ZAGREB - SLAVONSKI - MAGLAJ - SARAJEVO
Dia 22 SARAJEVO - MOSTAR - MEDJUGORGE - DUBROVNIK
Dia 23 DUBROVNIK
Dia 24 DUBROVNIK
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NOTAS IMPORTANTES

- Solicitamos que comprove a documentação necessária para realizar esta viagem (países visitados:
Rússia, Área Schengen, Croácia, Montenegro, Albânia e Macedônia). Esta viagem pode sofrer
demoras por esperas na fronteira e alta densidade do trânsi- to em algumas regiões do seu percurso.
- Em ocasiões por motivos da greve, às vezes não anunciada, os nossos programas poderão sofrer
pequenas variações.
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Itinerario ampliado
Dia 1 MOSCOU
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você Receberá informação para o inicio do seu roteiro
de tarde, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

Dia 2 MOSCOU
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade que, como poucas, une passado, presente e
futuro. Entre seus principais atrativos estão: suas imensas avenidas, suas elegantes áreas
comerciais, a Praça Vermelha (onde se encontra o Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e a
catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída ao Kremlin e às suas duas principais catedrais.
Tentaremos coincidir se for possível (porem não podemos garantir) com a procissão cerimonial
militar que se celebra na Praça Sobornaya. Tarde livre.

Dia 3 MOSCOU
Para descobrir a "alma russa", pela manhã será realizada uma excursão à Kolomenskoye, uma antiga
fazenda dos czares, onde se assistirá à uma cerimônia tradicional de casamento russo. No caminho,
se passará pelo mirante da universidade, com sua fantástica visão sobre a cidade, onde os recémcasados depositam flores (o mirante poderá ser visitado também no sabado). Tarde livre.

Dia 4 MOSCOU - KLIN - TVER - VALDAY - NOVGOROD
Saída de Moscou e breve parada em KLIN, onde está situada a antiga casa de Tchaikovsky, o músico
genial. Continuação até TVER, às margens do Rio VOLGA. Foi o centro de um pequeno Estado e que
era a principal rival de Moscou. Breve visita e almoço incluído. A viagem segue para VALDAY,
pitoresca e pequena cidade junto a um lago. Visita a um antigo mosteiro na ilha do lago. Chegada a
NOVGOROD. Jantar incluído.

Dia 5 NOVGOROD - SÃO PETERSBURGO
Incluímos visita panorâmica com guia e entradas em NOVGOROD, bela cidade que foi um dos
centros culturais e políticos mais importantes da Rússia. Visita ao Kremlin, ao antigo bairro do
mercado, a corte de Yaroslav e também, nos arredores da cidade, ao Museu de Arquitetura em
madeira, um museu ao ar livre, onde se encontram casas de camponeses e charmosas igrejas de
madeira muito decoradas. Almoço incluído. Continuação rumo à São Petersburgo. Visita panorâmica
da cidade, situada às margens do Rio Neva e que foi construída sobre 40 ilhas. Chegada ao hotel.
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Dia 6 SÃO PETERSBURGO
Pela manhã, visita guiada com entrada à Fortaleza de Pedro e Paulo (de onde se originou a cidade de
São Petersburgo), e posteriormente do Museu Hermitage, fantástico museu de pintura, onde antes
era o Palácio de Inverno dos czares. Tarde livre.

Dia 7 SÃO PETERSBURGO
Essa cidade, capital da Rússia dos Czares, está rodeada de vários palácios. Hoje faremos uma
excursão (visita com guia e entradas) ao PALÁCIO DE CATALINA, em Pushkin, a uns 25 km do
centro de São Petersburgo. Este impressionante palácio barroco, de enormes dimensões e
magníficas fontes e jardins, já foi a residência oficial dos Czares. Retorno a São Petersburgo. Tarde
livre.

Dia 8 SÃO PETERSBURGO - NARVA - TALLIN
Saída da Rússia rumo à Estônia, o país báltico que pertenceu à antiga União Soviética (os trâmites
na fronteira podem ser demorados). Chegada à NARVA e tempo para almoçar e conhecer a
impressionante fortaleza junto ao rio, na fronteira entre os dois países. Continuação seguindo o Mar
Báltico até a capital TALLIN.

Dia 9 TALLIN
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que mantém conservado intacto seu núcleo medieval.
Visita panorâmica da cidade incluída, onde se passará por suas muralhas, igrejas, praças e ruas
cheias de vida turística. Tarde livre.

Dia 10 TALLIN - PARNU - TURAIDA - RIGA
Atravessando bosques e planícies, chegada à PARNU, popular cidade balneária. Posteriormente,
passagem à Letônia. Em TURAIDA, oportunidade
para conhecer seu castelo medieval, rodeado por um grande parque com esculturas. Almoço
incluído. Um passeio por SIGULDA, pequena capital com muito encanto numa região de belas
paisagens. Chegada à RIGA no meio da tarde.

Dia 11 RIGA
Visita panorâmica da capital que é a maior e mais moderna cidade dos Países Bálticos e onde se
conservam o rastro da época soviética. Tarde livre. Sugere-se excursão opcional ao Mercado Central
e cidade balneario do Jurmala.
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Dia 12 RIGA - PALÁCIO RUNDALE - VILNIUS
Saída cedo para a LITUÂNIA, em rota se conhecerá o Palácio Barroco de Rundale, construído pelo
mesmo arquiteto que realizou o Museu Hermitage em São Petersburgo. Passamos a Lituânia, este
país tem forte influência católica, como se poderá observar na Colina das Cruzes, com dezenas de
milhares de cruzes, de todos os tamanhos. Almoço incluído durante o percurso. A viagem segue para
o centro da Lituânia e passagem pela cidade de Panevezys,chegada à VILNIUS.

Dia 13 VILNIUS
Visita panorâmica da cidade que foi levantada sobre sete colinas (como Roma). Suas igrejas
barrocas, suas muralhas, seu castelo, suas ruas comerciais do centro e suas 1200 casas medievais.
Depois disso conheceremos TRAKAI, belíssimo castelo localizado em uma ilha de um lago muito
próximo de Vilnius, ingresso incluído.Tarde livre.

Dia 14 VILNIUS - FORTALEZA DE KAUNAS - AUGUSTOW - VARSOVIA
Saída para uma longa etapa rumo à Polônia. Parada em KAUNAS para conhecer a “nona fortaleza”
(foi campo de extermínio na época Nazista e prisão na época soviética). Em seguida, viajamos para
Polônia.Tempo para almoçar na agradável cidade de AUGUSTOW, junto de um lago. A viagem
continua até o centro da Polônia. Chegada a VARSOVIA no final do dia.

Dia 15 VARSOVIA
Incluimos pela manha uma visita panorâmica de VARSOVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o
monumento em memória do Gheto judio, o Parque Lazienki. Tarde livre.

Dia 16 VARSOVIA - WROCLAW - PRAGA
Saida cedo rumo a regiao da Silesia, WROCLAW, cidade histórica de grande beleza junto ao Rio
Oder, onde se destaca a praça do mercado. Tempo para almoçar. Pela tarde continuamos até
PRAGA, na República Tcheca. Chegada no final da tarde.

Dia 17 PRAGA
Pela manhã, faremos uma visita panorâmica desta cidade, uma das mais bonitas da Europa, onde se
destacam o Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos nosso dia com um
traslado noturno ao centro da cidade, onde existem várias cervejarias tradicionais e onde você
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poderá jantar.

Dia 18 PRAGA - CESKY KRUMLOV - DÜRNSTEIN - VIENA
Saída de Praga no início da manhã rumo à CESKY KRUMLOV, bela e pequena cidade medieval,
cercada de muralhas. Tempo para passear e almoçar. No começo da tarde, saída com destino à
Áustria. Parada em DURSTEIN, pitoresco povoado às margens do rio Danúbio, onde foi preso
Ricardo Coração de Leão (Durante os meses do inverno, de novembro a março, não se visitará este
vilarejo porque chegaremos em horas noturnas e não há atividade nem recursos turísticos durante
esse período). Seguindo o Rio Danúbio, continuação até VIENA, capital austríaca. Chegada ao final
da tarde.

Dia 19 VIENA
Pela manhã Visita panorâmica da cidade, onde se poderá conhecer suas majestosas avenidas, belos
palácios e grandes parques. À noite, traslado incluído à Grinzing, bairro afastado de Viena, onde os
vinhedos deram lugar a típicos restaurantes, com ambiente alegre e cheio de vida.

Dia 20 VIENA - MARIBOR - ZAGREB
A viagem segue para MARIBOR, breve parada na segunda maior cidade da Eslovênia, de forte
influência austríaca, onde se destaca a catedral e o castelo. Continuação rumo à Croácia. Chegada
em ZAGREB na hora do almoço. Pela tarde incluímos visita panorâmica com guia local onde se
poderá admirar suas colinas, a cidade alta e os novos bairros da capital da Croácia. Jantar incluído.

Dia 21 ZAGREB - SLAVONSKI - MAGLAJ - SARAJEVO
Sairemos cedo rumo à Bósnia. Parada para um café em SLAVONSKY BROD, cidade fronteiriça às
margens do rio Sava. Trâmites na fronteira (podem ser demorados) e entrada na Bósnia. As zonas
fronteiriças guardam tristes lembranças dos conflitos ocorridos nos anos noventa. Passeio pela
cidade bosniana de MAGLAJ. Tempo para almoçar. Seguiremos rumo a SARAJEVO, onde
chegaremos à tarde. Visita panorâmica com guia local a esta cidade de forte influência turca, com
suas mesquitas, suas escolas corânicas, e seus movimentados bazares. Conheceremos também o
“túnel da vida” que salvou a cidade do ataque sérvio durante a guerra. Jantar incluído.

Dia 22 SARAJEVO - MOSTAR - MEDJUGORGE - DUBROVNIK
Esta será uma etapa de grande beleza paisagística. Entre profundos vales, viagem rumo a MOSTAR,
com seu belíssimo centro histórico e ponte de pedra que separa as comunidades ortodoxa,
muçulmana e católica. Após a hora do almoço, parada em MEDJUGORGE, local a que recorrem
milhares de peregrinos católicos. Continuação até a costa, realizando uma parada em POCITELJ,
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povoado que foi declarado como Patrimônio da Humanidade e que possui uma bela fortaleza com
ruas de pedras. Saída rumo à Croácia. Trâmites fronteiriços (podem ser demorados) para entrada.
Chegada a DUBROVNIKao final do dia. Jantar incluído.

Dia 23 DUBROVNIK
Pela manhã, visita panorâmica com guia local de DUBROVNIK, uma das mais belas cidades da
Europa, suspensa sobre uma rocha, rodeada de muralhas e banhada pelo mar Adriático. Seu centro
histórico conserva-se intacto e é uma jóia do patrimônio arquitetônico mundial. Durante a visita,
entrada incluída ao Mosteiro Franciscano (que guarda a farmácia mais antiga da Europa), à Catedral
de Dubrovnik e o Palácio de Sponza. Também subiremos de teleférico que nos permitirá admirar a
fantástica vista da cidade e das ilhas vizinhas.Tarde livre. Retorno ao hotel no final da tarde. Jantar
incluído.

Dia 24 DUBROVNIK
Após o café da manha, traslado ao aeropuerto e fim dos nossos serviços.
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Incluido
Circuito em ônibus com guia falando espanhol, seguro básico de viagem, café da manhã tipo Buﬀet e maleteiro, (1 bagagem
por pessoa nos hotéis com este serviço).
Inclui traslado de chegada e de saída.
Excursão: Kolomenskoye (Cerimônia tradicional Casamento russo) em Moscou, Pushkin com entrada ao Palácio de
Catalina em São Petersburgo.
Visita Panorâmica em: Moscou, Novgorod, São Petersburgo, Tallin, Riga, Vilnius, Varsóvia, Praga, Viena, Zagreb, Sarajevo,
Dubrovnik.
Traslado Noturno: Centro histórico em Praga, Bairro de Grinzing em Viena.
Entradas: Kremlin em Moscou, Mosteiro em Valday, Kremlin; Museu Arquitetura de Madeira em Novgorod, Fortaleza de
Pedro e Pablo; Museu Hermitage em São Petersburgo, Castelo em Turaida, Palácio em Palácio Rundale, Castelo de Trakai em
Vilnius, Fortaleza de Kaunas em Vilnius, ao Palácio de Catalina , ao Tunel da vida, Mosteiro Franciscano; Catedral e Palácio
de Knezev Dvor em Dubrovnik.

9 Almoços ou Jantares Incluídos - Tver, Novgorod, Novgorod, Turaida, Rundale, Zagreb,
Sarajevo,Dubrovnik, Dubrovnik.

No Incluido
Extras

Condiciones
SERVIÇO
Sorrir libera as endorfinas, gera simpatia e nos faz sentir muito mais livres. O “Sorriso” é uma
característica exclusiva de nosso serviço que faz com que o índice de satisfação de nossos clientes
atinja um nível altamente positivo.
Há mais de quatro décadas recebemos pessoas como você, que confiam no serviço de uma
companhia que tem como objetivo fazer que seus clientes voltem para casa felizes e satisfeitos.
Quatro décadas de experiência que estendem a mão ao nosso único protagonista: você.
Nossos circuitos pela Europa são comercializados somente na América Latina, o que nos permite
adaptar o ambiente da viagem ao seu gosto, feito do seu jeito, especialmente para você.
Entre os diversos objetivos da Lusoviajes, um dos mais importantes é oferecer a máxima qualidade a
um preço imbatível. Desta forma, você vai desfrutar ainda mais da experiência.
Milhões de passageiros já viveram a experiência Lusoviajes em algum de nossos circuitos. E todos
com a confiança e a tranquilidade de viajar com uma companhia líder, capaz de transformar seus
sonhos em realidade.
Quando uma pessoa decide viajar com a Lusoviajes, sabe que não vai ter férias como outras
quaisquer, mas sim uma experiência única e completa. Talvez por isso a maioria repita. Na
Lusoviajes, nunca dizemos “adeus”, dizemos “até logo!”.
Se você decidiu viajar por terra, encontrará a melhor opção entre nossos CIRCUITO S. Oferecemos
uma grande variedade de atraentes roteiros com diferentes níveis de preço, para que você possa
desfrutar ao máximo dos mais belos recantos de nossa antiga e bela Europa. Também podemos unir
CIRCUITO & CRUZEIRO, e oferecer ambas as viagens. Uma possibilidade que você só vai poder
viver com a Lusoviajes. Circuitos pela Espanha e pela Europa, além de Cruzeiros combinados e com
todos os serviços coordenados para garantir a você FÉRIAS IDEAIS.
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Além Disso...
ASSISTÊNCIA 24 HORAS .....................
A Lusoviagens coloca à disposição dos seus clientes 24 horas por dia para uso exclusivo durante os
dias de viagem:
SEGURO DE VIAGEM...................
Todos os nossos passageiros desfrutam de um Seguro de Viagem exclusivo.
Por acidente ou doença até 901 €
Por morte acidental até 1.002 €
Por furto de bagagem até 120 €

DESCONTOS
Reserva antecipada
Economize até mais de 100 $ Ao reservar e quitar a viagem com mais de 60 dias antes da data de
saída do circuito. Consulte em cada itinerário o desconto de venda antecipada.

MAIORES DE 65 ANOS

Desconto de 5% Nossos clientes com idade acima de 65 anos se beneficiarão de um desconto de 5%
sobre o preço de todos os nossos circuitos, exceto aqueles que incluem tarifas de trem ou avião.

TERCEiRA pessoa

Desconto de 5% Na maioria dos nossos circuitos, é possível viajar uma terceira pessoa, dividindo um
quarto duplo, com um desconto de 5% sobre o preço do circuito. crianças
GRÁTIS até 23 meses, sem direito a assento. Os pais devem pagar diretamente ao hotel as possíveis
despesas de berço ou alimentação que possam surgir. Nos combinados “Circuito & Cruzeiro” e nos
“Cruzeiros” não é permitido viajar com bebês de menos de 6 meses, devido à falta de meios técnicos
e sanitários necessários para uma correta assistência médica a bordo em caso de
emergência. Desconto de 25% para crianças de 2 a 11 anos, sobre o preço do circuito, viajando na
companhia de dois adultos e dividindo o mesmo quarto. Os descontos especiais para crianças são
diferentes nos combinados “Circuitos & Cruzeiros“: consulte cada programa.

QUARTO DUPLO A DIVIDIR
Garantido e sem suplemento Se você estiver viajando sozinho/a, mas deseja compartilhar um quarto
duplo com outra pessoa do mesmo sexo, nós garantimos essa possibilidade. Confirmação garantida
em até sete dias da data de início da viagem. Você pagará o suplemento individual somente no caso
de não aceitar dividir o quarto com a pessoa proposta por nós, sem nenhuma penalização adicional.
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MONOPARENTAIS

Para todos os tipos de família. Como novidade este ano, temos vantagens especiais para que todas
as famílias possam passar férias perfeitas. Agora as famílias monoparentais, formadas por um
familiar direto adulto e uma criança sob sua responsabilidade, poderão se acomodar em um quarto
duplo mantendo os preços vantajosos oferecidos às crianças.

NOTA : Os descontos se aplicam aos circuitos pela Europa Séries Econômica, Turística, Clássica, e
Espanha, Portugal e Marrocos. Os descontos por idade se aplicam em função da idade do passageiro
na data de início do circuito. No momento da reserva ou no início da viagem, nossa equipe poderá
solicitar documentação que comprove a aplicação do desconto.
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Hoteles
Moscu: Crowne Plaza Hotel (****);
Novgorod: Park Inn Veliky Novgorod (****);
San Petersburgo: Sokos Hotel Olympia Garden (****), Park Inn Nevsky (****),Holiday Inn
Moscovskiye Vorota (****);
Tallin: Park Inn Meriton Conference & Spa Hotel (****), Hotel Euroopa (****);
Riga: Radisson Blu Latvija Hotel (****), Radisson Blu Daugava (****);
Vilnius: Radisson Blu Lietuva (****), Crowne Plaza Vilnius (*****);
Varsovia: Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre (****), Novotel Centrum (***),Mercure
Warszawa Grand (****);
Praga: Clarion Congress (****), Diplomat (****),Corinthia Prague (*****);
Viena: Rainers Hotel Vienna (****), Hotel Senator (****),Exe Vienna (****);
Zagreb: Internacional (****);
Sarajevo: Hollywood (****);
Dubrovnik: Valamar Argosy Hotel (****), Valamar Lacroma (****)

Ficha generada el: 01-12-2021 02:16

desde: https://www.lusoviagens.com/

Página 12

