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As inscrições devem ser enviadas para 
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Tel: 239 853 090 |  919 759 873

E-mail: coimbra@spzc.pt

RNAVT Nº de registo 4482 | NIPC 510620965

CONDIÇÕES

SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI

SERVIÇOS INCLUÍDOS: Viagem em autocarro de turismo: Viseu / 
aeroporto de Lisboa / Viseu* | Passagem aérea em voos regulares 
Finnair: Lisboa/Helsínquia/S.Petersburgo - Moscovo /Helsínquia / 
Lisboa, com direito a 1 mala de 23kg de porão, 1 uma pequena de mão 
de 8 Kgs, por pessoa |  Taxas aeroporto, segurança e combustível, 
no valor de 173,22€ (sujeita a alteração) | Transferes: Aeroporto ou 
estação / Hotel / Aeroporto ou estação | Visitas, conforme programa 
em autocarro privativo de turismo com ar condicionado | Estadia em 
Hotéis de 4**** (1ª.Categoria) em quarto com banho privativo | Re-
feições conforme programa: pequenos almoços, almoços e jantares, 
durante o circuito | Visitas com guias locais, falando português ou 
espanhol | Viagem de Comboio de alta velocidade S. Petersburgo 
/ Moscovo em classe económica | Acompanhamento por um dele-
gado da nossa Agência | Seguro de viagem | IVA | SERVIÇOS NÃO 
INCLUÍDOS: Passaporte | Bebidas às refeições | Entrada em museus 
ou monumentos, quando não está indicado visita ao interior | Grati-
ficações | Serviço de bagageiros | Vistos para a Russia; | “City Tax”, 
quando aplicáveis | Extras de caráter pessoal | Tudo que não esteja 
devidamente especificado como incluído no presente programa. | 
INSCRIÇÕES: São efetuadas mediante o pagamento de uma caução 
de 275,00 €, sendo o restante pago até sete mensalidades iguais, no 
dia um de cada mês, de Abril a Outubro | ANULAÇÕES OU DESIS-
TÊNCIAS: Depois de reservada terá os seguintes gastos: Até 120 dias 
antes da partida: 25% do valor da viagem; de 119 a 91 dias antes da 
partida:  35% do valor da viagem; de 90 a 45 dias antes da partida:  
50% do valor da viagem; menos de 30 dias antes da partida: 100% 
do valor da viagem | IMPORTANTE: - Os preços constantes neste 
programa estão baseados nos custos dos serviços vigentes à data 
da impressão 20/2/2019, para o mínimo de participantes indicado, 
pelo que estão sujeitos à alteração que resulte de variações de cam-
bio, custo de transportes, de direitos, impostos, taxas de aeroporto, 
segurança e combustíveis ou da redução do número de participantes.
- Os quartos triplos são geralmente quartos com duas camas indivi-
duais ou uma de casal, nos quais se instala uma cama extra para a 
terceira pessoa | durante conferências/eventos especiais os hotéis 
confirmados podem ser alterados para outros similares | a ordem 
do itinerário pode alterar-se por motivos de organização, sem aviso 
prévio, mas mantendo sempre as visitas incluídas (exceto no caso de 
condições climáticas adversas impedirem a realização) | * O servi-
ço de autocarro de turismo realizar-se-á se houver um grupo que o 
justifique e entre Viseu / Coimbra / Leiria / Lisboa / Leiria / Coimbra 
/ Viseu.

SPZC | DIREÇÃO DISTRITAL DE COIMBRA
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N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º CC   | NIF

N.º Telefone / Telemóvel

email

Identificação dos viajantes
(obrigatório preenchimento do primeiro e último nome e n.º CC):

1º DIA | 1.AGO – VISEU - LISBOA - HELSINQUIA - S. PETERSBURGO
Saída de Viseu às 03H00, em autocarro de turismo, pela autoestrada do norte com 
destino ao Aeroporto de Lisboa. Chegada, formalidades de embarque e saída em 
vôo regular da Finnair às 07H20 com destino a Helsínquia. Chegada prevista para as 
14H20, desembarque e tarde livre a gosto pessoal, para conhecer esta maravilhosa ci-
dade, capital da Finlândia. Possibilidade de uma visita panorâmica e guiada (opcional) 
à cidade de Helsínquia, com saída e regresso do Aeroporto. Embarque novamente ao 
final do dia com destino a S. Petersburgo. Chegada, formalidades de desembarque e 
transfere para o Hotel. Distribuição dos quarto e alojamento no Hotel 4****.

2º DIA | 2.AGO  – S. PETERSBURGO
Pequeno-almoço no hotel. No final saída para visita panorâmica totalmente guiada 
para contacto com esta lindissima cidade, o seu centro histórico e os seus monumen-
tos principais. Visita à Catedral de São Nicolau dos Marinheiros e assistência parcial 
à missa ortodoxa russa cantada. Pequeno passeio pela zona de Dostoievski, onde 
visitaremos o seu bairro preferido, situado em pleno centro de São Petersburgo e 
onde, por detrás das elegantes fachadas, viviam pessoas de todas as classes sociais, 
personagens que refletiam a Rússia real e que o escritor gostava de apelidar de “Ver-
dadeiros Russos”. Visita ao Mercado Kuznechny. Este mercado foi construído nos iní-
cios do século XX e está localizado numa das zonas mais antigas de São Petersburgo. 
Vista exterior do Couraçado “Aurora”, barco da antiga marinha de guerra imperial, 
cujos canhões deram início à Revolução Russa a 25 de outubro de 1917. A tripulação 
revoltada juntou-se aos revolucionários, não obedecendo às ordens superiores de 
abandonar a cidade. Visita à Fortaleza de São Pedro e São Paulo. Localizada numa 
pequena ilha em frente ao Palácio de Inverno, dominando os três braços do Neva, a 
Fortaleza destinava-se a proteger a cidade das investidas por
via marítima. No final da visita, almoço. Depois transfere para o hotel e resto do dia 
livre para atividades de caráter pessoal. Jantar e alojamento no Hotel 4****.

3º DIA | 3.AGO  – S. PETERSBURGO
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre a gosto pessoal para visitas ou compras. 
Almoço e no final visita ao Museu Hermitage. Este magnífico museu é a maior atração 
de São Petersburgo. Situa-se no Palácio de Inverno da antiga residência dos Czares, e 
estende-se a três outros edifícios adjacentes junto ao Neva. O Museu Hermitage é o 
maior museu da Rússia, assim como um dos mais importantes do mundo, pelo que é 
uma das visitas imprescindíveis nesta cidade. Em
seguida um passeio pelo Bairro do Palácio e regresso do hotel. Chegada, jantar e 
alojamento no Hotel 4****.

4º DIA | 4.AGO – S. PETERSBURGO / MOSCOVO
Pequeno-almoço no hotel. Check-out e saída do hotel para uma excursão a Pavlovsk. 
Chegada e visita ao Palácio e parque. O Palácio de Pavlovsk foi um presente de 
Catarina a Grande ao seu filho Paulo, futuro Czar Paulo I, em 1777. No final regresso 
a São Petersburgo. Almoço e à hora definida transfere para a estação de caminho 
de ferro. Saída de comboio de alta velocidade diurno em direção a Moscovo. Jantar 
servido a bordo do comboio, Tipo piquenique ou servido no hotel como refeição fria, 
em função do tempo de viagem e hora de chegada. Chegada a Moscovo, transfere e 
alojamento no hotel 4****.

5º DIA | 5.AGO – MOSCOVO
Pequeno-almoço no hotel. No final saída para visita panorâmica à cidade para os 
primeiros contactos com a cidade, o seu centro histórico e os seus monumentos 
principais. Pequena degustação de vodka, seguida de uma visita ao exterior do 
Mosteiro de Novodevichy. O Mosteiro de Novodevichy (novas donzelas), declarado 
Património Mundial pela UNESCO, é um dos mais bonitos da Rússia. Almoço em res-
taurante local. Depois passeio guiado ao centro histórico e à área da Praça Vermelha. 
Prosseguimento para uma visita ao metro de Moscovo: inaugurado a 15 de maio de 
1935 pelo poder soviético, o metro de Moscovo era considerado o “Palácio do Povo”, 
pois são autenticas obras de arte. Visita as mais importantes estações construídas 
com materiais luxuosos, com mais de 20 variedades de mármores, granitos, ônix e 
decoradas com pinturas, vitrais, murais, mosaicos e até mesmo esculturas. No final da 
visita transfere, jantar e alojamento no Hotel 4****.

6º DIA | 6.AGO  – MOSCOVO
Pequeno-almoço no hotel. No final visita ao Kremlin e às suas catedrais. Visitaremos o 
interior do recinto para admirar o “Sino Zarina”, que foi inaugurado em 1733, tratan-
do-se do maior sino do mundo. Admiraremos também o “Canhão do Czar”, um dos 
maiores e jamais construídos, inaugurado em 1586 por Andréi Chójov, terminando a 
visita na famosa “Praça das Catedrais”, onde se destacam as catedrais do Arcanjo São 
Miguel, da Ascensão e da Anunciação. Almoço em restaurante local. Depois, visita 
à Catedral de Cristo Redentor, seguindo-se uma caminhada pelo bairro “Outubro 
Vermelho” e pelo bairro de Zamoskvorechye.
Prosseguimento e visita à Galeria Tretyakov. O nome desta singular galeria de arte 
foi assim designado em homenagem ao seu fundador, o célebre negociante Pavel 
Tretyakov (1832-1898), um grande mecenas russo do século XIX. Regresso, jantar e 
alojamento no Hotel 4****.

7º DIA | 7.AGO  – MOSCOVO
Pequeno-almoço no hotel. No final saída para uma excursão a Sergiev Posad, o “Vati-
cano Russo” e visita ao Mosteiro da Trindade. Situado a cerca de 70 km a nordeste 
da capital russa, na rota imperial do Anel de Ouro, Sergiev Posad (anteriormente 
chamada Zagorsk) é um dos mais importantes centros da religião ortodoxa. Almoço 
e partida para Izmailovo. Situado a uma curta distância de Moscovo, Izmailovo é con-
hecido pelo seu enorme mercado, onde é possível encontrar de tudo, desde as mais 
modestas lembranças e de artigos que custam apenas alguns rublos até às peças 
mais requintadas dos melhores artesãos. Prosseguimento para visita ao Monumento 
dos Conquistadores do Espaço e à Avenida dos Cosmonautas; depois breve visita ao 
Centro de Exposições Pan-russo “VDNKH” para admirar a sua característica e famosa 
arquitetura soviética. No final regresso, jantar e alojamento no Hotel 4****.

8º DIA | 8.AGO – MOSCOVO / … / LISBOA / VISEU
Pequeno-almoço no hotel. No final da manhã transfere para o aeroporto e formali-
dades de embarque. Saída às 13H35 e chegada a Helsínquia pelas 15H20. Mudança 
de avião e prosseguimento às 18H20 para Lisboa. Chegada prevista para as 21H10 e 
formalidades de desembarque. Depois prosseguimento em autocarro de turismo pela 
auto-estrada do norte com desTIno a Coimbra. Chegada e final dos nossos serviços .

INSCRIÇÃO

Condições e Formas de Pagamento
Condições de pagamento: € 275,00 no ato de inscrição e restante pagamento até 7 
prestações mensais a serem pagas no dia 1 de cada mês, de abril a outubro.

Grupo mínimo 35 pessoas | Lugares limitados
Preços por pessoa:
......................................................................................................................................... Sócios ................. Outros
Em quarto duplo ou  triplo ........................................................................€ 1.625,00 ......... € 1.675,00
Suplemento para quarto individual ........................................................ € 425,00 ............ € 425,00
Criança .............................................................................................. mediante consulta

 Sócios     x     € =  €

 Outros     x     € =  €
             

O cheque deve ser endossado à Agência de Viagens Holiday Travel

   Cheque (endossado à agência de Viagens Holiday Travel)
Para outras formas de pagamento, falar com a Direção Distrital de Coimbra do SPZC

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data |  

n.º  Banco   Data | 

n.º  Banco   Data | 

até 15 de março  de 2019
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