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Grand Tour 

MONGÓLIA & 
TRANSIBERIANA 2019 

De 12 a 31 de agosto 2019 
 

 

 

Uma viagem épica de Ulaanbaatar a Moscou,  
passando pelo Lago Baikal, Irkutsk, Krasnoyarsk, 
Novosibirsk e Ekaterimburgo  

Na comemoração de nossos 25 anos de Grand Tours pelo 
mundo vamos fechar o ano de 2019 com uma das viagens 
mais emblemáticas do planeta – O Grande Expresso 
Transiberiano.  

Viajaremos em um trem fretado como se fosse um cruzeiro 
ferroviário com  a oportunidade de vivenciar as áreas mais 
remotas do mundo como a Sibéria e o Lago Baikal, desfrutando 
do conforto que só é possível a bordo de um trem privado.  
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Nossa aventura começa pelas extensas estepes, iurtas e 
cavalos da Mongólia – A terra do lendário Genghis Khan e de 
povos nômades mantendo suas tradições em pleno século XXI.  

Vamos vivenciar toda a cultura local pernoitando em uma iurta 
como fazem os nômades desde tempos imemoriais. Depois, a 
experiência da Ferrovia Transiberiana onde nossa cabine será 
a “casa sobre as rodas” durante uma semana, intercalando 
estrategicamente com noites em hotéis nas cidades mais 
interessantes. Desta forma iremos desbravando Irkutsk às 
margens do lago Baikal, Novossibirsk no coração da Sibéria e 
Ekaterimburgo, aos pés dos Montes Urais.  

Terminando na fascinante Moscou, com sua longa história e 
toda sua contemporaneidade de vimos durante a copa do 
mundo. Com a possibilidade de ainda incluir uma das cidades 
mais lindas do mundo – São Petersburgo, as margens do 
Báltico com os palácios dos czares que conquistaram um 
império que se estendeu até o mar do Japão.    
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Day by Day 

12/08/2019 – DIA 1 (SEG) – PARTIDA DO BRASIL 
 
Embarque no voo GOL 1233 saindo de Porto Alegre às 10h10, 
com chegada a Guarulhos(SP) às 11h50. 
 
Conexão no voo Air France 457 às 15h10. 
 
Pernoite a bordo. 
 
13/08/2019 – DIA 2 (TER) –  
CHEGADA A EUROPA E CONEXÃO A MOSCOU 
 
Chegada a Paris às 7h30. 
 
Conexão no voo Air France 1044 às 9h30 com chegada a 
Moscou às 14h10. 
 
Traslado ao hotel. 
 
Acomodação por 2 noites no HOTEL HILTON 
LENINGRADSKAYA ***** ou similar em Moscou. 
 
14/08/2019 – DIA 3 (QUA)  – MOSCOU 
 
Dia dedicado ao Kremlin & Praça Vermelha. 
 
Kreml, em russo, significa cidadela ou fortaleza. A cidade 
cresceu a partir das primeiras construções no local, durante o 
século XII. Depois que Moscou emergiu como o centro de um 
vasto império no final do século XV, o Kremlin se tornou o 
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símbolo de mistério e poder da Rússia e, no século XX, 
sinônimo de governo soviético.  
 
A nossa visita ao Kremlin incluirá duas de suas renomadas 
catedrais e a Câmara de Armas com sua fascinante coleção de 
joias e armas usadas e feitas para os imperadores da Rússia. 
Do século XIV até o século XIX, a Câmara das Armas abraça 
tesouros dos Czares em ouro, prata, porcelana, pedras 
preciosas, marfim, e os famosos Ovos Fabergé. Além do 
exterior do Palácio Presidencial – sede do atual governo 
Russo.  
 

 
 
Almoço em restaurante típico russo. 
 
Mundialmente famosa pelas suas paradas militares durante a 
era soviética, Krasnaya Ploshchad – praça vermelha – era 
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originalmente chamada de Torg, palavra eslava que significa 
mercado. O nome da praça não é relacionado ao comunismo 
ou à Revolução Bolchevista, e na realidade antecede ao século 
XVII. A igreja com as cúpulas multicoloridas é a Pokrovsky 
Sobor, e foi comissionada por Ivan, o Terrível, para celebrar a 
sua conquista da cidade tártara de Kazan em 1552. Conta a 
lenda que o louco Czar mandou cegar o arquiteto que a 
construiu, para se assegurar que ele não iria criar outra 
maravilha novamente.  
 
Na praça fica também o mausoléu onde está o corpo 
embalsamado de Lênin, que exceto por um breve período 
durante a Segunda Guerra, quando o corpo foi transportado 
para os Urais, permanece no local desde a sua morte em 1924.  
 
Do outro lado do mausoléu está a enorme loja de 
Departamentos GUM, uma das maiores do mundo.  
 
Acomodação no hotel HILTON LENINGRADSKAYA ***** ou 
similar em Moscou. 
 
 
15/08/2019 – DIA 4 (QUI) – MOSCOU 
 
Neste dia conheceremos pontos de interesse histórico e 
cultural de Moscou como a Galeria  Treatyakov e o cênico 
mosteiro de Novodevichy.  
 
A Galeria Tretyakov, um dos mais importantes museus de 
Moscou. A história deste museu data desde 1860, quando o 
empresário Pavel Tretyakov começou sua coleção de objetos 
de arte para a decoração de sua residência em Moscou. A 
cada ano, ele adquiria dúzias de novos objetos de arte nas 
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exibições e estúdios dos mais variados artistas russos. No 
início de 1872, ele construiu um prédio ao lado de sua casa 
para armazenar sua crescente coleção. O museu foi então 
transferido para Moscou em 1892. Atualmente a coleção possui 
mais de 100.000 itens que narram toda a história do 
desenvolvimento da arte russa, desde sua origem até o século 
XX, desde pinturas de ícones por artistas medievais 
desconhecidos a obras assinadas por Kandinsky e Malevich.  

Visitaremos depois o famoso Convento de Novodevichy, 
construído todo em estilo barroco russo e declarado Patrimônio 
Mundial da Unesco em 2004, foi no lago do Convento que 
Tchaikovsky se inspirou para compor a célebre obra “Lagos 
dos Cisnes”.  
 

 
 
Após o almoço, traslado ao aeroporto. 
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Embarque no voo Mongolian Airlines OM 136 saindo às 19h35. 
 
Pernoite a bordo. 
 
16/08/2019 – DIA 5 (SEX) – ULAANBAATAR 
 
Chegada a Ulaanbaatar às 06h45 e traslado ao hotel. 
 
À tarde, passeio pela cidade. 
 
Durante nossa programação,  conheceremos o famoso 
Mosteiro Ghandan, o Palácio de Bogd Khan, que costumava 
ser o antigo Palácio de Inverno do Khan e por vezes também o 
palácio de verão, assim como o monumento Zaisan, localizado 
em uma colina com vista panorâmica inesquecível da 
crescente capital da Mongólia.  
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Do alto, temos uma excelente vista da cidade, cercada por 
grandes áreas de assentamentos yurt nômades.  
 
À noite, teremos a experiência de jantar no tradicional 
restaurante mongol “Hot Pot”, onde cada um irá escolher seus 
ingredientes e temperos a gosto para preparar sua comida!  
 
Acomodação por 1 noite no HOTEL RAMADA 
ULAANBAATAR CITY CENTER**** ou similar em Ulaan 
Baatar 
 
17/08/2019 – DIA 6 (SAB) –  
ULAANBAATAR/KHOGNO KHAN 
 
1 noite em Ger no Tourism Lux Ger Camp Sweet Gobi 
Ecolodge. 
 
Number of km: 290 Route time: 3 to 4 hours of well-paved 
roads 
 
18/08/2019 – DIA 7 (DOM) –  
KHOGNO KHAN/ERDENEZUU/KHARKHORIM 
 
1 noite em Ger no Tourism ger camp Munkh Tenger lux em 
Kharkhorim. 
 
Number of km: 85 Route time: 1h30 of paved road 
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19/08/2019 – DIA 8 (SEG) –  
KHARKHORIM/ULAANBAATAR 
 
Acomodação por 1 noite no HOTEL RAMADA 
ULAANBAATAR CITY CENTER**** ou similar em Ulaan 
Baatar 
 
Number of km: 370 Route time: 4 to 4h30 of paved road  
 
20/08/2019 – DIA 9 (TER) –  
ULAANBAATAR/KHUSTAY/ ULAANBAATAR – BOARDING 
TRAIN 
 
Khustay com show nômade. 
 
Nesse dia haverá uma visita inesquecível ao Parque Nacional 
de Terelj, famoso pela sua natureza. A formação de pedra de 
nome “tartaruga” e outros lugares sagrados deixarão uma 
impressão especial.  
 

 
 
 
  



 

 

Roteiro de Viagem organizado por Trip & Travel Agência de Viagens 
Quintino Bocaiuva, 267 | Porto Alegre | RS | (51) 4001-3000 | www.triptravel.com.br 

10 

 
Às 16h, embarcamos em nosso trem privado, que será a sua 
casa sobre trilhos durante a viagem transcontinental com 
destino a Moscou.  
 
Acomodação a bordo do Grande Expresso Transiberiano. 
 

 
 
21/08/2019 – DIA 10 (QUA) – ULAN-UDE 
 
De noite, o trem chegará à estação fronteiriça mongol de 
Suche Baatar e a estação fronteiriça russa de Sukhbataar.  As 
formalidades de imigração russas e mongóis serão feitas no 
trem. Os passageiros podem ficar nas suas cabines e não 
precisam descer do trem. Pela manhã, o Grande Expresso 
Transiberiano chegará a Ulan-Ude, capital da chamada 
“República Autônoma de Buriátia” da Federação Russa.  
 
Os buriatas são um grupo étnico próximo aos mongóis e a terra 
deles representa uma mistura de culturas surpreendente e 
serve de ponto de encontro entre o Leste e o Oeste. Como 
Irkutsk, a cidade tem vastas áreas de casas de madeira típicas 
da Sibéria. Ainda, iremos a um vilarejo ortodoxo conhecido 
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como “Antigos Crentes”, praticantes do modo de vida de mais 
de séculos atrás. 
 

 
 
No vilarejo, seremos recebidos em uma residência local com 
um almoço caseiro. Em Ulan-Ude, o Grande Expresso 
Transiberiano mudará da ferrovia Transmongol à ferrovia 
Transiberiana principal rumo a Moscou.  
 
Acomodação a bordo do Grande Expresso Transiberiano. 
 
22/08/2019 – DIA 11 (QUI) – LAGO BAIKAL 
 
Hoje ficaremos impressionados por um dos pontos mais 
preciosos da viagem no Grande Expresso Transiberiano, O 
Lago Baikal, que é a maior reserva de água doce do mundo e 
se estende para 26 milhas do Oeste para o Leste e para mais 
de 370 milhas do Norte para o Sul. Com a sua profundidade de 
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1,620 metros, é o lago mais profundo do mundo. Não nos 
esqueceremos jamais das cordilheiras ao redor do Lago Baikal 
e as suas águas límpidas e azuis. 
 
Pela manhã, o trem privado andará a uma velocidade baixa ao 
longo da pitoresca Ferrovia Circumbaikal entre Sliudianka e 
Porto Baikal, que desde há muitos anos teve apenas poucos 
trens locais e turísticos.  
 
Haverá uma parada técnica para tirar fotografias numa 
pequena aldeia onde poderão descer do trem, colocar os pés 
nas águas frias e transparentes do Lago Baikal e também 
visitar as casas de madeira típicas que pertencem  aos 
habitantes locais. O piquenique nas margens do Baikal também 
faz parte da programação. Em Porto Baikal, todos embarcarão 
em um pequeno cruzeiro pelo Lago Baikal até à aldeota de 
Listvianka.  
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Durante o passeio pela aldeia, poderemos ver a igreja de São 
Nicolau, bela construção ortodoxa típica em madeira, renovada 
nos anos 1990.  Durante o opulento almoço siberiano, 
poderemos provar o famoso peixe “omul”, endêmico para o 
Baikal. À noite, o percurso de aproximadamente uma hora em 
ônibus levará todos do vilarejo a cidade de Irkutsk.  
 
Acomodação no HOTEL COURTYARD MARRIOTT ou similar 
**** em Irkutsk. 
 
23/08/2019 – DIA 12 (SEX) – IRKUTSK 
 
Irkutsk é famosa pelo seu comércio com a Mongólia e a China 
e costumava se chamar “Paris da Sibéria” graças à sua vida 
cheia de cores na época dos Czares. Visitaremos toda cidade 
antiga com os seus vastos bairros que até agora só consistem 
de casas de madeira, antes de sermos convidados a desfrutar 
do destaque cultural da viagem – um  concerto clássico privado 
num palacete histórico da cidade. À noite, os passageiros 
voltarão ao trem privado.  
 
Acomodação a bordo do Grande Expresso Transiberiano. 
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24/08/2019 – DIA 13 (SAB) – KRASNOYARSK 
 
Krasnoyarsk, assim como Ekaterimburgo e Ulan Ude, eram 
“cidades fechadas” durante os tempos soviéticos para os 
estrangeiros. Está situada às margens do rio Ienisséi, que 
constitui o maior sistema fluvial que desemboca no Oceano 
Glacial Ártico. Nosso passeio permite conhecer algumas vistas 
panorâmicas e a rua comercial principal, bastante excêntrica, 
pois o prefeito local decidiu decorá-la com palmeiras na época 
estival – no meio da Sibéria! O cruzeiro pelo Rio Ienissei será 
um passeio pelas redondezas da cidade e  oferecerá uma vista 
impressionante da cidade, além de admirarmos o imponente rio 
siberiano.  

Acomodação a bordo do Grande Expresso Transiberiano. 
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25/08/2019 – DIA 14 (DOM) – NOVOSIBIRSK 
 
Pela manhã, nosso trem chegará a Novosibirsk. Faremos um 
city tour pela cidade que nos mostrará algumas igrejas 
ortodoxas notáveis que sobreviveram o período soviético. 
Vamos visitar a praça para admirar a famosa e grande casa de 
concertos Ópera House, conhecida por ser a maior da Rússia, 
situada no centro da cidade na Praça Lenin. Na parte da tarde, 
nosso passeio levará você para Taiga, aos redores da cidade 
(cerca de 30 km), onde teremos a oportunidade de visitar o 
maior museu ferroviário ao ar livre, uma coleção de mais de 
60  peças a vapor, diesel e elétricas, bem como vários vagões 
de passageiros – um panorama perfeito sobre o 
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desenvolvimento dos trens que percorrem a Ferrovia 
Transiberiana!  

Acomodação a bordo do Grande Expresso Transiberiano. 

 

 
26/08/2019 – DIA 15 (SEG) – EKATERIMBURGO 
 
Hoje nosso trem para em Ekaterimburgo, capital dos Montes 
Urais. Foi fundada em 1723 pelo Tsar Pedro I como feitoria 
metalúrgica e, para o início do século 20, já era um dos centros 
mais importantes de finanças, indústrias e cultura. 
Ekaterimburgo é uma fronteira geológica determinada pelos 
cientistas entre a Europa e a Ásia.  
 
Pela tarde, durante nosso city tour, visitaremos um lugar de 
importância notável para a história russa: a Catedral sobre o 
Sangue Derramado que foi construída no lugar onde o Tsar 
Nicolau II e a família dele foram executados pelos 
Bolcheviques em 1918.  
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Faremos ainda uma excursão para as florestas Urais, lugar 
atualmente considerado pelos russos como um "lugar sagrado" 
- Ganina Yama, um reduto de pequenas capelas de madeira 
que foram erguidas na década de 1990 para homenagear a 
família do último czar dos Romanov, assassinado pelos 
comunistas em 1918 em Ekaterimburgo e enterrado em Ganina 
Yama, nesse local sagrado, junto com toda sua família (esposa 
e filhos).  
 
Acomodação no HOTEL  DOUBLETREE BY HILTON **** ou 
similar  em Ekaterimburgo. 
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27/08/2019 – DIA 16 (TER) – DIA INTEIRO A BORDO 
 
Partida de Ekaterimburgo. Aproveite um dia típico de viagem 
na famosa Ferrovia Transiberiana. Nosso trem privado irá 
cruzar diversos cenários de florestas, lagos e pequenos 
vilarejos. Um dia para descansar, admirar a paisagem e assistir 
às palestras sobre os países que visitaremos e seus costumes 
e tradições. 
 
Acomodação a bordo do Grande Expresso Transiberiano. 

28/08/2019 – DIA 17 (QUA) – MOSCOU 
 
Hoje nossa jornada de 8.000 km desde Ulaanbaatar até 
Moscou se encerra.  
 
Após nossa chegada, na parte da tarde, visitaremos a 
magnífica Praça Vermelha, e a  antiga cidadela de Moscou, o 
Kremlin, onde visitaremos uma das catedrais do Kremlin e 
conheceremos o exterior do Palácio Presidencial – sede do 
atual governo Russo. 
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Acomodação por 2 noites no HOTEL HILTON 
LENINGRADSKAYA ***** ou similar em Moscou. 
 
 
29/08/2019 - DIA 18 (QUI) – MOSCOU 
 
Esta manhã, faremos um passeio a nordeste de Moscou para 
conhecer o Monastério de St Sergius, reaberto para cultos 
religiosos, passando por bucólicos campos repletos de casas 
com construções de madeira. O monastério durante 500 anos 
foi o maior centro de peregrinação na Rússia.  

 

Antes da revolução, a cidade era conhecida por Sergyev 
Posad, nome do fundador do Monastério, e a partir de 1991 
retornou ao seu nomeoriginal Zargorsk, em homenagem a um 
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bolchevista que foi assassinado em 1919. O Monastério foi 
fundado em 1340 por Sergius Radonezh, que se tornaria mais 
tarde, o santo patrono da Rússia. O local rapidamente 
transformou-se em núcleo de uma colônia medieval, e em 1550 
imponentes muralhas brancas foram construídas para proteger 
o complexo de construções.  

O almoço será no restaurante Russiy Dvorik.  

Acomodação no hotel Hilton Leningradskaya ***** ou similar em 
Moscou. 
 

30/08/2019 - DIA 19 (SEX) –  PARTIDA DE MOSCOU 
 
Café da manhã. 

Chega ao fim de nossa viagem pela Rússia, que sempre nos 
remete a muitas imagens simultâneas – dos romances de 
Dostoevsky às histórias de  Ivan, o Terrível,  do teatro de  
Tchecov e poemas de Pushkin às Gulags e fazendas coletivas 
de Stalin, da corrida espacial e armamentista Soviética aos 
grandes oligarcas do recente capitalismo. Mas o que sempre 
me encantou foram as histórias de Pedro e Catarina, ambos 
Grandes.  

Nesta viagem, percorremos os territórios que os czares russos 
foram conquistando ao longo de séculos transformando em um 
vasto império. Uma oportunidade de tentar entender a 
magnitude desse território e observar a diversidade do seu 
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povo, desde grupos étnicos da Sibéria até as babuskas pelo 
interior e os jovens descolados do séc. XXI em Moscou, além 
de monges ortodoxos com suas barbas longas e as feições 
diversas de toda ex-união soviética – de taxistas armênios a 
garçons da Geórgia, atendentes Cazaks e trabalhadores 
Uzbeks, entrem eslavos loiros e orgulhosos de uma longa e 
conturbada história.  

À tarde, traslado ao aeroporto. 

Embarque no voo Air France 1045 saindo às 16h15 e 
chegando a Paris às 18h25. 

Conexão no voo Air France 454 saindo às 23h20. 

 
31/08/2019 – DIA 20 (SAB) – CHEGADA AO BRASIL 
 
Chegada a São Paulo às 8h20. 

Conexão no voo GOL 1176 saindo às 13h35 e chegando a 
Porto Alegre às 15h10.  
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VALORES por PESSOA 

Parte aérea 

Cia aérea: AIR FRANCE 
Desde Porto Alegre 

A partir de 
USD 1.450 + taxas 

Moscou / Ulaanbaatar USD 400 + taxas 

 
Forma de pagamento:  
Em 4x sem juros. 

Parte terrestre 

Valores por Pessoa compartilhando cabine/quarto duplo: 

 
Standard  

Plus 

Silver Deluxe 

Duplo 

Gold Deluxe 

Duplo 

Número de 
cabines 

2 1 2 

Valor por pessoa EUR 8.300 EUR 12.600 EUR 16.300 

Suplemento para 
cabine individual 

EUR 3.700 EUR 6.700 EUR 9.700 

 

Forma de pagamento:  
Em 5x a partir de abril/2019. 
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TIPOS DE CABINE 

 

Cabines Deluxe Gold  

Para aqueles que procuram o máximo em conforto   
(1 ou 2 pessoas por cabine) 

Os vagões-cama Deluxe Gold oferecem o tipo de acomodação 
mais espaçosa e confortável no nosso trem privado. As cabines 
Deluxe Gold têm banheiro privativo com lavabo e ducha. Cada 
cabine oferece 1 cama inferior e 1 cama superior, uma mesa 
junto a janela panorâmica, uma poltrona em frente a cama 
inferior, pequeno guarda-roupas e espaço para guardar 
pertences. Em cada cabine há tomadas europeias de 220 V, 
compatíveis com as máquinas de barbear, carregar telefones 
celulares, computadores portáteis e máquinas de fotografar. Os 
vagões estão dotados de ar condicionado (controle individual). 
O ar condicionado só funciona quando o trem está em 
movimento.  

Cada vagão-cama Deluxe Gold tem 5 cabines que podem ser 
reservadas para o uso duplo ou single. 
 
Dimensões da cabine Deluxe Gold: 2,00 x 3,50 m = 7,0 m² 
Cama inferior: 120 x 185 cm 
Cama superior:  80 x 185 cm 
 



 

 

Roteiro de Viagem organizado por Trip & Travel Agência de Viagens 
Quintino Bocaiuva, 267 | Porto Alegre | RS | (51) 4001-3000 | www.triptravel.com.br 

24 

 

 

  
Posição diurna Posição noturna 
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Box fechado na 
cabine              

Banheiro completo na 
cabine 

Guarda-roupas 

                

Cabines Deluxe Silver   

Para aqueles que procuram mais conforto   
(1 ou 2 pessoas por cabine) 
 
Os vagões-cama Deluxe Silver oferecem cabines um pouco 
menores que os vagões-cama Deluxe Gold. As cabines Deluxe 
Silver têm banheiro privativo com lavabo e ducha em estilo 
“wet-room”. Cada cabine oferece 1 cama inferior e 1 cama 
superior, uma mesa junto a janela panorâmica, uma poltrona 
em frente a cama inferior, pequeno guarda-roupas e espaço 
para guardar pertences. Em cada cabine há tomadas europeias 
de 220 V, compatíveis com as máquinas de barbear, carregar 
telefones celulares, computadores portáteis e máquinas de 
fotografar. Os vagões estão dotados de ar condicionado 
(controle individual). O ar condicionado só funciona quando o 
trem está em movimento. 
Cada vagão-cama Deluxe Silver tem apenas 6 cabines que 
podem ser reservadas para o uso duplo ou single. 
 
Dimensões da cabine Deluxe Silver: 2,00 x 2,70 m = 5,4 m² 
Cama inferior 110 x 185 cm     
Cama superior  80 x 185 cm     
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Posição de noite Banheiro privativo na 
cabine com lavabo e 

chuveiro em estilo 
“wet-room” 

Cabines Standard Plus 

A categoria mais popular 
(1 ou 2 pessoas por cabine) 

O Standard Plus, assim como o Deluxe Silver, constituem o 
tipo de acomodação mais popular no nosso trem fretado. As 
cabines Standard Plus são equipadas com 2 camas inferiores e 
2 camas superiores. Como só as duas camas inferiores são 
usadas para dormir, as duas camas superiores podem ser 
usadas como espaço suplementar para as bagagens – ou 
podem simplesmente ser levantadas. Os banheiros e os 
lavabos (sem chuveiro) para o uso comum estão em ambas as 
extremidades de cada vagão-cama Standard Plus. Os vagões-
cama estão dotados de ar condicionado (controle central). O ar 
condicionado só funciona quando o trem está em movimento. 
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Em cada cabine há uma tomada europeia de 220 V, compatível 
com as máquinas de barbear, carregar telefones celulares, 
computadores portáteis e máquinas de fotografar. Cada vagão-
cama Standard Plus tem 9 cabines que podem ser reservadas 
para o uso duplo ou single. 
 
Os chuveiros são garantidos para banho diariamente seja nos 
hotéis em que pernoitaremos (Ulaan Bataar, Irkutsk, 
Ekaterimburgo e Moscou) ou em hotéis durante o dia de visitas 
nas cidades de Ulan Ude, Krasnoyarsk e Novosibirsk (um 
quarto por cabine).  

Dimensões da cabine Standard Plus:  2,00 x 2,00 m = 4,0 m² 
Camas: 65 x 185 cm 
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Aéreas comuns do trem: 

Vagões-restaurante 
 
Nos quais são servidos café da manhã, almoço e jantar como 
parte do serviço de pensão completa para todos os 
passageiros do Grande Expresso Transiberiano. A cozinha 
local faz parte da alimentação: pratos da culinária russa na 
Rússia e mongol na Mongólia. Durante as paradas nas 
cidades, pratos locais serão servidos nos restaurantes das 
cidades, especialmente selecionados. 
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Vagão-restaurante russo 

Bar 
 
Este é o vagão mais popular do trem e está aberto a todos os 
passageiros até às horas tardias. Venham, sentem, desfrutem 
das paisagens que vemos pela janela e descansem tomando 
uma bebida e ouvindo a música de piano ao vivo depois do 
jantar. 
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Área de conferências 
 

Na área de conferências, parte do vagão bar ou restaurante, os 
guias acompanhantes oferecerão palestras sobre a história, 
geografia, economia e a vida cotidiana das regiões visitadas. 
Em algumas noites, ofereceremos filmes sobre Rússia e 
Mongólia. Os nossos guias também disponibilizarão cursos 
introdutórios de língua russa para todos.  

 

O PROGRAMA INCLUI: 
 

 6 noites a bordo do Grande Expresso Transiberiano de 
Ulaanbaatar - Moscou, de acordo com a categoria 
escolhida e reservada; 

  2 pernoites em hotel 4* em Ulaanbaatar (Ramada 
Ulaanbaatar City Center ou similar); 

 1 pernoite em yurt no Parque Nacional de Terelj  
 1 pernoite em hotel 4* em Irkutsk (Courtyard Marriott ou 

similar); 
 1 pernoite em hotel 4* em Ekaterimburgo (Doubletree 

by Hilton ou similar); 
 4 pernoites em hotel 5* em Moscou (Hilton 

Leningradskaya ou similar); 
 Pensão completa em todo o tour, começando com o 

jantar no 2º dia e terminando com café da manhã no 18º 
dia, não inclui bebidas; 

 Chuveiros em quartos de hotel em Ulan Ude, 
Krasnoyarsk e Novosibirsk para os clientes que viajam 
em categorias Standard Plus; 
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 Traslados aeroporto - hotel de V.V. em Moscou e em 
Ulaanbaatar 

 Visitas guiadas em Moscou, Ekaterimburgo, 
Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan Ude e 
Ulaanbaatar  

 Palestras a bordo em Espanhol e/ou Português; 
 Eventos culturais conforme mencionados no programa: 

 

20 AGO Mongólia Ulaanbaatar 
16:00 
saída  

21 AGO Rússia Ulan-Ude 
16:00-
22:00 

City Tour 

22 AGO Rússia Lago Baikal 
14:00 
chegada 

Visita ao vilarejo de 
Listvyanka  
& Lago Baikal 

23 AGO Rússia Irkutsk 
18:00 
saída 

City Tour & Concerto 
Clássico 

24 AGO Rússia Krasnoyarsk 
09:00-
18:00 

City Tour & Cruzeiro pelo 
Rio Yenissei 

25 AGO Rússia Novosibirsk 
09:00-
16:00 

City Tour 

26 AGO Rússia Yekaterinburg 
12:00 
chegada 

City Tour  

27 AGO Rússia Yekaterinburg 
09:00 
saída 

Dia inteiro a bordo 

28 AGO Rússia Moscou 
11:00 
chegada  

 

 Concerto clássico privado em Irkutsk; 
 Guias turísticos acompanhantes em Espanhol e/ou 

Português; 
 Diretor do trem a bordo por todo o tour, falando inglês. 
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SERVIÇOS NÃO INCLUSOS: 

 Gorjetas (EUR 200 / USD 260 recomendação de 
valores) por passageiro, a ser cobrado no local; 

 Seguro Saúde; 
 Gastos pessoais. 

Taxas de cancelamento 

Parte Terrestre  

Cancelamento:  

Até 151 dias do embarque: 10% sobre o valor total do pacote; 

De 150 a 121 dias do embarque: 30% sobre o valor total do pacote; 

De 120 a 91 dias do embarque: 50% sobre o valor total do pacote; 

De 90 a 61 dias do embarque: 75% sobre o valor total do pacote; 

A partir de 60 dias do embarque: 100% sobre o valor total do pacote. 

 

Parte Aérea 

Antes da emissão do bilhete, taxa de cancelamento de 
bloqueio de U$ 150; 
Após a emissão do bilhete, taxa de cancelamento de U$ 350; 
Após a emissão do bilhete, taxa de alteração de U$ 350 + 
diferença tarifária se houver. 
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Extensão de + 4 noites em  
St Petersburgo 
 
30/08/2019 – DIA 19 (SEX) –  
TREM MOSCOU/ST PETERSBURGO 
 
 
31/08/2019 – DIA 20 (SAB) – ST PETERSBURGO 
 
Pela manhã, começaremos nossa completa visita panorâmica 
a uma das mais belas capitais europeias. Conhecida como 
“Veneza da Rússia”, a cidade é formada por numerosos rios e 
canais, cercada de ilhas.  
 
Passaremos pela praça onde se encontra a majestosa Catedral 
de Santo Isaak, o Campo de Marte com vista para a Catedral 
de São Salvador no Sangue Derramado – um dos ícones da 
cidade, a extremidade da ilha Vasilievsky com panorama da 
Fortaleza de São Pedro e São Paulo e o Palácio de Inverno 
(que abriga o museu Hermitage). 
 
Visitaremos o interior da Catedral no Sangue Derramado, um 
dos ícones de São Petersburgo e finalizaremos nosso city tour 
com visita a Fortaleza de São Pedro e São Paulo – núcleo 
histórico da cidade e onde alguns membros da Família 
Romanov se encontram sepultados.  
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01/09/2019 – DIA 21 (DOM) – ST PETERSBURGO 

Após o café da manhã, visita ao tão famoso Museu do 
Hermitage, hospedado no Palácio de Inverno. Uma das mais 
extensas e valiosas pinacotecas do mundo, entre suas 
relíquias encontramos obras de Leonardo da Vinci, Rafael, 
Tiziano, Michelangelo, Rembrandt, a coleção impressionista 
composta por Monet, Manet, Van Gogh, Cezanne, entre outros. 
Na parte da tarde, seguiremos em direção ao Palácio de Verão 
de Pedro, o Grande (aproximadamente 27 km de São 
Petersburgo).  
 

 
 
O Palácio é reconhecido por suas magníficas fontes, cascatas 
e jardim, às margens do Golfo da Finlândia,  onde visitaremos 
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os parques e aos jardins. O Palácio foi construído formado de 
fontes, cascatas, palácios menores e pavilhões. O centro 
conceitual é a fonte de Sansão rasgando as mandíbulas de um 
leão de 19 metros, símbolo da vitória das tropas russas na 
guerra contra as tropas suecas para conquistar a saída do Mar 
Báltico. Voltamos à São Petersburgo de barco (hydrofoil), pelo 
Mar do Báltico. 
 
Duração do passeio: Aprox 8 horas. 

02/09/2019 – DIA 22 (SEG) – ST PETERSBURGO 

Café da manhã. Após café da manhã, visitaremos outro ponto 
histórico da Rússia Imperial: Palácio de Catarina - a Grande.  
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Localizado no vilarejo de Pushkin (aproximadamente 29 km de 
São Petersburgo), encontramos o Palácio Barroco de Catarina 
com seus oponentes jardins e em seu interior, os detalhados 
pisos em marchetaria, a famosa Sala de Âmbar, 
misteriosamente desaparecida no decorrer da 2ª Guerra 
Mundial, a Sala dos Espelhos, entre outros móveis e relíquias 
da época. Em continuação, visita ao Palácio barroco de Paulo, 
conhecido como Pavlovsk.  
 

 
 
Retorno a São Petersburgo e restante do dia livre. Duração do 
passeio: Aproximadamente 7 horas. 
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03/09/2019 – DIA 23 (TER) –  
PARTIDA DE ST PETERSBURGO 
 
 
04/09/2019 – DIA 24 (QUA) – CHEGADA AO BRASIL 
 

 
 
 
 

VALORES por PESSOA  

Extensão a St. Petersburg 

Compartilhando apartamento duplo/twin EUR 1.377 

Suplemento apartamento individual EUR 550 

 

Forma de pagamento:  
Em 5x a partir de abril/2019. 

Os valores das parcelas em EUR serão convertidos em R$ ao 

câmbio do dia do pagamento. 
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INFORMAÇÕES E RESERVAS 

 

MOINHOS DE VENTO 
Quintino Bocaiuva, 267 
(51) 4001-3000 
moinhos@stb.com.br 

PASEO ZONA SUL 
Wenceslau Escobar, 1823 – Lj 33 
(51) 3516-1006 
zonasul@stb.com.br 

 
 
VIVA OPEN MALL 
Nilo Peçanha, 3228 – Lj 18 
(51) 3516-1001 
poaviva@stb.com.br 

 
 
ATL HOUSE PUCRS 
Rua da Cultura – Prédio 16 
(51) 2111-7390 / 7386 
pucrs@stb.com.br 

 

 
CONFIRA OS DEMAIS GRAND TOURS 2019 NO SITE: 

 www.triptravel.com.br 
 
 

ACOMPANHE ROTEIROS ANTERIORES NO BLOG: 
www.betonomundo.wordpress.com 

 


