
Cruzeiro dos Czars
Moscovo 1 noite, Navegação 5 noites, S. Petersburgo 1 noite  Lazer e Tempos Livres / Sul

4 a 11 de julho de 2015

1º DIA - LISBOA / MOSCOVO

Comparência no Aeroporto da Portela às 4h00. Formalidades e embarque com destino a Moscovo, voo Lufthansa 
LH1793, às 06h10, via Munique. Chegada às 10h10, mudança de voo e saída às 11h10 no LH2528. Chegada às 
15h15, formalidades aduaneiras, assistência e transporte ao cais. Formalidades e receção a bordo do M/S 
Rostropovich, 5 âncoras. Pode arrumar as suas malas porque só vai precisar delas no 8º dia. Cerimónia do “sal e 
do pão”. Jantar e alojamento a bordo.

Programa

do pão . Jantar e alojamento a bordo.

2º Dia - MOSCOVO

Pequeno-almoço. Durante esta estadia serão realizadas visitas à grande capital russa, com guia em português ou 
espanhol: visita panorâmica de cidade - a Praça Vermelha e o Kremlin com visita a uma das catedrais.
Outras visitas são possíveis durante a estada. Contacte o seu guia.
Almoço na cidade. Ao final da tarde, início da navegação através do Canal de Moscovo. Aproveite as paisagens 
fantásticas que o Rio Volga proporciona. Cocktail, jantar de boas-vindas e noite a bordo.

Durante o Cruzeiro serão realizadas diariamente atividades diversas que o farão entender melhor a sociedadeDurante o Cruzeiro serão realizadas diariamente atividades diversas que o farão entender melhor a sociedade 
russa: hábitos alimentares, um pouco do idioma, alguns espetáculos, etc. Informe-se!

3º Dia - UGLICH

Pequeno-almoço e almoço a bordo. Paragem em Uglich, uma das cidades mais antigas da Rússia (séc. X). Passeio 
pela cidade passando pelo Kremlin, visita à pequena mas muito curiosa Igreja de S. Dimitri, visita à Catedral da 
Transfiguração, etc. Regresso a bordo. Atividades várias. Jantar Ucraniano a bordo.

4º Dia - GORITSY4  Dia - GORITSY

Pequeno-almoço e almoço a bordo. Chegada e visita da interessante cidade, onde se destaca o Mosteiro de S. Cirilo 
no Lago Branco (visita). Regresso ao barco. Atividades. Continuação da navegação atravessando o Canal Volga-
Báltico e chegando ao Lago Onega. Jantar Russo a bordo.

5º Dia - KIZHI

Pequeno-almoço e almoço a bordo. O porto a que chegamos neste dia está situado numa ilha no Lago Onega, que 
possui um belo conjunto de igrejas, capelas, moinhos e casas de madeira, formando um autêntico museu ao ar 
livre de belas peças da tradicional arquitetura russa em madeira. Destaque para a Igreja da Transfiguração que p ç q q p g j g ç q
não possui um único prego ou peça de ferro. Toda a ilha foi declarada pela UNESCO Património da Humanidade. 
Regresso a bordo. Atividades e continuação da navegação. Jantar Pirata a bordo.

6º Dia - MANDROGI

Pequeno-almoço a bordo. Hoje o almoço será servido nas margens do rio, e em forma de piquenique se as 
condições atmosféricas o permitirem. Regresso ao barco. “Jantar do Comandante” - jantar de despedida da 
tripulação, um jantar especial em que o Comandante se despede dos seus “hóspedes”.

7º Dia - S. PETERSBURGO

Pequeno-almoço a bordo. Entrando no Rio Neva chegaremos a uma das pérolas da República Russa: a cidade de S. 
Petersburgo. Fundada por Pedro “O Grande” (séc. XI), é a segunda cidade do país, mas considerada a mais bela 
de toda a Rússia. Atravessada por rios e canais, em cujas margens se sucedem belas construções arquitetónicas, os 
seus motivos de interesse são múltiplos. Durante a permanência nesta cidade, faremos a visita a alguns dos seus 
lugares mais representativos: a Fortaleza de Pedro e Paulo (Panteão dos Romanov), o Museu Hermitage (museu 
que foi o Palácio de Inverno dos Czars), para além da visita panorâmica da cidade que atravessará algumas das 
zonas mais conhecidas desta cidade cheia de charme. Almoço na cidade. Jantar a bordo.

8º Dia - S. PETERSBURGO / LISBOA

Pequeno-almoço a bordo. Formalidades de desembarque e transporte ao aeroporto. Formalidades e embarque de 
regresso a Portugal, voo Lufthansa, LH2565, às 16h00, via Munique. Chegada às 17h55, mudança de voo e 
embarque no LH1792 às 19h30. Chegada a Lisboa às 21h40.



Cruzeiro dos Czars
Moscovo 1 noite, Navegação 5 noites, S. Petersburg 1 noiteLazer e Tempos Livres / Sul

Sócios Efetivos e Auxiliares e outros Sócios Auxiliares:

Quarto Duplo (2): 1.880,00 €; Suplemento Individual: 550,00 €;
Quarto Triplo (3): 1.810,00 €.

Débito poderá ser fracionado em 8 vezes, em: 24 de abril, 25 de maio, 25 de junho, 24 de julho, 25 de agosto, 25 de
setembro, 23 de outubro e 25 de novembro.

Custos

Débito único em 25 de junho.

Incluído:

• Passagem aérea Lisboa / Moscovo e S. Petersburgo / Lisboa, em voo regular, classe turística, com direito ao 
transporte de 1 volume de bagagem, com peso máximo de 23 kg;

• Transporte aeroporto/cais /aeroporto;

• 7 noites a bordo;• 7 noites a bordo;

• Pensão completa a bordo começando com o jantar do 1º dia de viagem e terminando com o pequeno-almoço do 8º 
dia de viagem;

• Guias em espanhol a bordo;

• Guia acompanhante Lusanova durante toda a viagem;

• Animação a bordo: história da Rússia, música russa ao vivo, folclore russo, etc;

• Visitas nos diferentes portos (guias em espanhol);

• Seguro de assistência em viagem Multiviagens VIP (50.000€), com cancelamento e interrupção de viagem;

• Visto e seguro especial para o visto - 100€ (valor atual, susceptível de alteração até à emissão do visto);

• Gratificações a bordo (obrigatório);

• Taxas Portuárias - 30€ (valor atual, susceptível de alteração até à emissão dos documentos);

• Taxas Aeroportuárias - 249€ (valor atual, susceptível de alteração até à emissão dos bilhetes);

• 26ª pessoa grátis em cabine dupla Main/Middle Deck (incluindo taxas portuárias, taxas de aeroporto, fuel e 
segurança; excluindo visto e seguro especial Rússia, e gratificações).

OBRIGATÓRIO PASSAPORTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES À DATA DA CHEGADA A• OBRIGATÓRIO PASSAPORTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES À DATA DA CHEGADA A 
LISBOA;

• VISTO OBRIGATÓRIO.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa de 
Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Lusanova, caso não se consiga 
substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas a partir das 09:00 de 9 de março e até às 24:00 do dia 2 de abril de 2015.

A 8 de abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer dos
participantes durante esta viagem.

Diversos

Cruzeiro dos Czars
Moscovo 1 noite, Navegação 5 noites, S. Petersburgo 1 noite

Inscrições abertas de
9 março a 2 abril


