Os exemplos de passeios realizados com os nossos guias.
Web site: www.passeio.org
e-mail: passeio.moscou@gmail.com
Tel: +7 903 736 28 56

ROTEIRO 1
4 PESSOAS
Dia 1 (11/07) Quinta-feira
Transfer de aeroporto
Domodedovo 2.05 am
Encontramos no hotel as 15.00
Vamos para feira de mercadorias tradicionais russos (são lembranças etc etc) o valor de toda mercadoria é
mais baixo do que em qualquer loja da cidade. Feira está ao lado do seu hotel.
Restaurante de cozinha russa e ucraniana. http://passeio.org/restaurante-pt.html
Morro Lenin http://passeio.us/roteiro-2-pt.html
Volta para hotel.
Dia 2 (12/07/13) Sexta-feira.
Encontrono seu hotel as 10.00
Passeio panorâmico. (se realiza a pé e metrô)
Praça Vermelha, São Basilio (entramos se estiver aberto), Grande armazem GUM, Predio de Teatro Bolshoy
(Praça Teatralnaya), Chama eterna, Catedral de Cristo o Salvador, Ponte Patriarca, Rua de pedestres Arbat.
Metrô de Moscou (as estações mais bonitas).
Vamos para cais de iate. Saida de iate as 21.00.Volta 23.30 REDISSON
Volta para hotel
Dia 3 (13/07) Sabado (vamos de carro)

Encontro no hotel as 8.15 am
Museu de Kremlin: Armarias+Catedrais (Não oferecemos os passeios guiados em Kremlin de Moscou. Guia
compra os ingressos e os acompanha até entrada e encontra na saida do Kremlin.)
Museus de astronautica
Parque VDNH
Show Kostroma http://www.nationalrussianshow.ru/en/rnds/
Volta para hotel
Preço total (4 pessoas): 980 euros.
1. Todos ingressos incluidos (nós não revendemos os ingressos,adiciono o valor real de caixa de
museu).
2. Transfer de aeroporto está incluido.
3. Todo ransporte (metrô/carro) está incluido.
4. A janta no café ou restaurante não está incluida.

ROTEIRO 2
2 PESSOAS
Dia 16/07, Terça-feira
Encontro no lobby de hotel Savoy as 10.00 am
Passeio panorâmico: Praça Vermelha, Mausoleu do Lenin (visitamos se estiver aberto),São Basilio
(visitamos), Grande Armazem GUM (entramos para ver o interior), Chama eterna, Catedral de Cristo o
Salvador (visitamos), Ponte Patriarca, Rua de pedestres Arbat, metrô de Moscou as estações mais bonitas.
Kolomenskoe
Volta para hotel.
O passeio se realiza a pé e metrô.
Duração: 5-6 horas
Dia 17.07.13 Quarta-feira
Encontro no hotel as 8.30
Vamos de carro:
Kremlin de Moscou (Armeria+Catedrais). (Não oferecemos os passeios guiados em Kremlin de Moscou.
Guia compra os ingressos e os acompanha até entrada e encontra na saida do Kremlin.)
Parque VDNH
Morro Lenin.
Volta para hotel.
O teatro Bolshoy tá bem perto do seu hotel, acho que vocês não precisam de guia para ir até lá. Se
precisarem posso os acompanhar até o teatro.
Dia 18.07.13. Quinta-feira
Encontro no hotel as 9.00
Vamos de carro:
Sinagoga Coral.
Museu judaico/centro de tolerância
Galeria Tretiakov

Tranafer para estação de tem.
Valor (para 2 pessoas):
Preço total: 660 euros. (todos ingressos incluidos).
Todos os ingressos estão incluidos. (não revendemos os ingressos, foi considerado o valor de ingressos na
caixa de museus).
Almoço no café ou restaurante não está incluido.
Transporte está incluido.

ROTEIRO 3
2 PESSOAS
Dia 14/07, Domingo
Transfer de aeroporto
Voo - Aeroflot SU0037
Sai às 8:30 de ST Petersburg (Pulkovo) - chegando 9:45 em Sheremetyevo - Moscow

Dia 15/07, Segunda-feira
Encontro no hotel as 9.30
Vamos de carro para:
Museu judaico/centro de tolerância.
Museu de Astronautica
Vamos para o centro de cidade/deixamos o carro no estacionamento e continuamos a pé:
Sinagoga coral (visitamos)
Praça Vermelha
São Basilio (visitamos)
Praça Teatralnaya.
Catedral de Cristo o Salvador (entramos se estiver aberto).
Metrô de Moscou as estações mais bonitas.
Volta para hotel
Valor (para 2 pessoas):
Duração: 6-9 horas, depende.
Preço total: 290 Euros.
Todos os ingressos estão incluidos. (eu não revendo ingressos, foi considerado o valor de ingressos na caixa
de museus).
Transporte (carro/metrô tá incluido)
Almoço no café ou restaurante não está incluido.

ROTEIRO 4
8 PESSOAS
Dia 27 de julho, Sabado
Encontro no aeroporto + transferpara hotel.
Dia 28 de julho, domingo
Encontro no seu hotel as 10.00
Passeio panorâmico: Praça Vermelha, Grande armazem GUM, Chama eterna, Praça Manezhnaya, Catedral
de Cristo o Salvador, Rua de pedestres Arbat, Metrô de Moscou (visitamos 6-7 estações mais bonitas).
Volta para hotel.
Duração 6-8 horas.
Dia 29.07.13 Segunda-feira
Encontro no seu hotel as 8.30-9.00 (depende de localização de seu hotel).
Kremlin de Moscou. (Visitamos museu de Armerias e Catedrais).
Parque da Vitoria (visitamos o museu de ar livre com equipamento militar da segunda guerra mundial:
tanques, blindagens, aviões, helicopteros, navios, trens etc).
Volta para hotel.
Duração: 4-6 horas.
Dia 30.07.13. Terça-feira
Encontro no hotel as 9.00
Museu de astronautica.
Parque VDNH
Volta para hotel.
Duração 3-4 horas.
Dia 31.07.13. Quarta-feira
Transfer para aeroporto
Preço total: 1320 euros.
Todos os ingressos estão incluidos. (eu não revendo ingressos, foi considerado o valor de ingressos na caixa
de museus).
Airport transfer está incluído (ida e volta)
Almoço no café ou restaurante não está incluido.Se quiserem posso recomendar um restaurante de cozinha
russa http://passeio.org/restaurante-pt.html

ROTEIRO 5
2 PESSOAS
Dia 7.06.13. Sexta-feira

Encontro no seu hotel as 8.40 de manhã.

Kremlin Moscou. Visita de Kremlin (Museu de Armerias + Catedais).(Não oferecemos os passeios
guiados em Kremlin de Moscou. Guia compra os ingressos e os acompanha até entrada e encontra na saida
do Kremlin.)

Passeio panorâmico: Praça Vermalha, São Basilio (se estiver aberto), Grande armazem GUM,
Chama eterna, Catedral de Cristo o Salvador, Rua de pedestes Arbat, Metrô de Moscou (as estações
mais bonitas).
Volta para hotel.
Duração de passeio: 6-8 horas (depende) mas não vamos estar com pressa porque eu não cobro por
numero de horas de trabalho.
Valor (para 2 pessoas):
Preço total: 265 euros. (todos ingressos incluidos).

ROTEIRO 6
3 PESSOAS
Dia 20/07, Sabado
Passeio panorâmico:
1. Encontro com guia no seu hotel. Vamos a pé e metrô.
2. Praça Vermelha+São Basilio
3. Se o mausoléu do Lenin estiver aberto vamos visitá-lô. (Sabado tem que estar aberto).
4. Grande armazem GUM.
5. Praça Manezhnaya.
6. Chama eterna.
7. Catedral de Cristo o Salvador.
8. Ponte Patriarca.
9. Rua Arbat.
10. Metrô de Moscou. Visitamos as estações mais bonitas.
11. Volta para hotel.
Valor (para 2 pessoas): 180 euros
Duração: 6-7 horas, depende.
Volta para hotel as 18.00
Todos ingressos estão incluidos
Preço total: 180 Euros.

ROTEIRO 7
3 PESSOAS
Dia 1 24/05 Sexta-feira
Encontro no aeroporto + transfer para hotel
Dia 2 25/05 Sabado
Passeio panorâmico a pé:
Encontro no hotel as 10.00 ou 10.30
Praça Vermelha,GUM, Chama etrerna,Catedral de Cristo o Salvador (entramos dentro),Ponte Patriarca, Rua
Arbate, Metrô de Moscou (as estações mais bonitas).
Volta para hotel.
Dia 3 26/05 Domingo
(Uma parte deste dia realizamos de carro, depende de localização do seu hotel e hora da sua partida ao São
Petersburgo).
Encontro no hotel as 8.30 ou 9.00 (as 10 em ponto temos que já ter comprado os ingressos de Kremlin.)
Kremlin de Moscou (Câmara de armas+Catedrais). Torre de TV Ostankino (subimos a plataforma de
observação), Museu de Astronautica.
Dia 4 27/05 Segunda-feira
Transfer para estação de trem. Trem sai as 16.30
Preço total: 600 euros. (Todos ingressos incluidos)

