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TURISMO CULTURAL - RÚSSIA



INDEG-ISCTE Executive Education

Período de Realização:  de 08 a 15/07/2021

 03 noites em Moscou;

 Trem Moscou – San Petersburgo;

 04 noites em San Petersburgo;

 2 palestras;

 01 visita técnica em empresa
 Seguro Viagem



APRESENTAÇÃO

O objetivo do programa é propiciar aos participantes

conhecimentos gerais sobre a Rússia, lazer e turismo,

aculturamento, networking e oportunidade de agregar

outros conhecimentos, através de palestras e visitas a

empresas.

PROGRAMA 

07/07/2021 – SAÍDA DO BRASIL

08/07/2021 - MOSCOU
Chegada em Moscou e traslado ao hotel. Tempo livre para
começar a conhecer a capital da Rússia. Ao final da tarde, se
reunira com seu guia acompanhante na recepção do hotel.
Jantar e acomodação.
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PROGRAMA 

09/07/2021 - MOSCOU

Café da manhã e visita panorâmica, em que conheceremos a
história da cidade, do grande império que emergiu do século XVI,
quando o Estado russo se formou até hoje, passando pela era
soviética: Avenida Novi Arbat; os cais do rio Moskova; a Praça
Vermelha, com o Museu da História e a Catedral da Intercessão ou
de São Basílio; o Victoria Park; o Teatro Bolshoi; etc.
Também visitaremos o Metro de Moscou, considerado um autêntico
"Palácio subterrâneo", cujos trabalhos começaram em agosto de
1931. Almoço. A tarde livre, que você pode aproveitar para
conhecer alguns dos lugares mais interessantes que a cidade nos
oferece, como a Catedral de São Basílio, completada em 1561, onde
destacam-se as cúpulas coloridas, a GUM ou museus como a Galeria
do Estado de Tretyakov, com coleções que eles cobrem o período de
S. X a S. XX e todas as escolas de pintura da Rússia, começando com
os ícones antigos e até as obras de vanguarda. Se desejar à noite,
haverá um passeio noturno opcional de Moscou. Acomodação.
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10/07/2021 - MOSCOU

Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo os
inumeráveis tesouros da capital da Rússia. Sugerimos pela manhã,
excursão opcional para Serguiev Possad, considerado como um
dos povoados mais interessantes do chamado Anel de Ouro.
Segundo a lenda, aqui foram fabricadas as primeiras e populares
“matrioshkas”. Se desejar, pela noite poderá conhecer a cultura
popular russa assistindo a um típico espetáculo para conhecer a
essência do folclore característico deste grande país. Acomodação.

11/07/2021 - MOSCOU - SÃO PETERSBURGO

Café da manhã, traslado à estação ferroviária embarque
com destino a São Petersburgo. Chegada, traslado ao
hotel e acomodação.
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12/07/2021 - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica à Praça do Palácio e o Palácio de Inverno, São Isaac, o Almirantado, a Av. Nevsky, a Ilha
Vaslievski, a Catedral da Nossa Sra. De Cazã, etc. Tarde livre. Acomodação. São Petersburgo é a capital cultural da Rússia,
fundada pelo czar Pedro o Grande em 1703, com o propósito de dar uma saída da Rússia para Europa, sendo capital do
país até 1918. A cidade mudou de nome várias vezes, chamando-se Petrogrado, entre 1914 e 1924, e Leningrado, desde
essa data até 1991, quando retomou o seu nome original.
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13/07/2021 - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Sugestão de visita opcional à Fortaleza de Pedro e Paulo, antiga prisão czarista, onde existe
uma das catedrais da cidade, que abriga os túmulos da dinastia Romanov, e a Catedral de Santo Isaac e seu museu de
ícones e mosaicos. Acomodação.
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14/07/2021 - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Palestra na Faculdade IMISP com os temas “Ambiente de 
Negócios na Rússia hoje” (2 horas) e “As Relações Comerciais Brasil-Rússia: 
Situação Atual e Potencial para Desenvolvimento” (2 horas)
À tarde, visita à empresa Solopharm - https://solopharm.com/en -
Acomodação.

Solopharm - o maior fabricante de medicamentos líquidos na Rússia

https://solopharm.com/en


15/07/2021 - SÃO PETERSBURGO / Brasil

Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto para sair em avião à sua cidade de origem. 
Fim dos nossos serviços.
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IDIOMA

O tour será acompanhado por um guia de língua Espanhola e a palestra 

e visita técnica serão realizadas em língua inglesa.

PRÉ-REQUISITOS
Possuir Idade superior a 18 anos, com inglês básico ou
intermediário.

COORDENADORA DO GRUPO
MAIS FÁCIL TURISMO – Prof.ª Sandra Carmo 



INVESTIMENTO 

Informações Complementares:
1. As despesas com passagens aéreas, passaporte, visto e demais despesas particulares não estão incluídas;

2. As passagens poderão ser adquiridas por conta própria ou através da Mais Fácil Turismo; 

3. O contrato será convertido em reais, com base na cotação do dólar turismo-venda, na data de sua assinatura
permanecendo fixos os valores em reais;

4. Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso.
5. O parcelamento do roteiro pode ser pago em até 10 X sem juros, com 25% de entrada;
6. O pagamento da palestra deverá ser pago integralmente na cotação do dia, no fechamento do contrato (US$ 240,00), já

incluído no valor total.

Roteiro Regular

 U$ 2.908,00 (por pessoa) em apartamento single

 U$ 1.921,00 (por pessoa) em apartamento duplo
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INCLUSO NO VALOR DO PROGRAMA

 Traslado de chegada e saída do aeroporto principal;
 Palestras e traslados para as palestras, desde que a 

hospedagem fique na cidade de São Petersburgo;  
 Hospedagem em hotéis categoria turística (3 ou 4 estrelas), 

com café da manhã;
 Almoços e Jantares indicados no itinerário; 
 Guia em Português;
 Visita técnica, com guias locais de língua portuguesa ou 

espanhola
 Seguro viagem;
 2 Refeições. 

Obs.

1. A passagem aérea será cobrada com o valor do dia, parcelada diretamente com a cia. Aérea.

2. O roteiro turístico é parcelado diretamente com a operadora, no parcelamento já citado acima.



MAIS  FÁCIL TURISMO  
esags.edu.br
(1 1)  4433-3220 e 3995-5672


