Noite de São Petersburgo e viagem de barco

Itinerário
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O ponto de encontro é feito no porto e transfere até ao centro da cidade.
No nosso tour panorâmico de São Petersburgo, mostraremos alguns dos mais significativos e
importantes palácios e edifícios com a sua arquitetura barroca e neoclássica.
A artéria principal de São Petersburgo é a Avenida Nevsky, onde o Palacio Rastrelliesque Stroganov,
a Catedral neoclássica de Kazan, um monumento em honra de Catarina, a Grande, um centro
comercial do séc. XVIII e a ponte Anichkov entre outras coisas.
Na praça central de São Petersburgo está a Coluna de Alexandre, a maior monolítica do mundo,
medindo 26 m. de altura e com o peso de cerca de 600 toneladas e a coisa mais surpreendente é
que é se sujeita pelo próprio peso. A maior catedral ortodoxa em São Petersburgo é a Catedral de St.
Isaak, que levou 40 anos a ser construída.
São Petersburgo tem uma grande abundância de parques meticulosamente cuidados ao mais ínfimo
detalhe, onde pode caminhar e desfrutar da sua tranquilidade, mas para relaxar também pode fazer
uma viagem de barco nos rios e canais da cidade com uma visão diferente, mas não menos bonita
Depois do tour de autocarro entraremos no barco para admirar St. Petersburgo de outra perspetiva.
Um barco irá levá-lo ao longo dos rios e canais que percorrem a cidade, como o rio Fontanka, o
Moika, os canais Griboedova e Kriukov.
Navegando por trechos do rio Neva para chegar à Ilha Vasílievsky, onde fica a Fortaleza de Pedro e
Paulo, um dos lugares mais emblemáticos da cidade.
Poderá apreciar as belas vistas que esta fortaleza nos oferece, assim como o Palácio de Inverno, a
sede do Museu Hermitage e a antiga residência oficial dos czares.
Passar sob as pontes de São Petersburgo vai ser uma experiência que não pode ser visto de cima,
dando-lhe a oportunidade de olhar para detalhes, tanto mecânica e artística, seria impossível
visualizar de outra forma.
Irá contemplar os mais brilhantes conjuntos arquitetónicos, curiosidades e lugares pouco
conhecidos, mas muito bonitos.
O nosso guia vai mostrar-lhe as mansões onde viviam os cidadãos da classe alta século XIX, os
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luxuosos palácios dos duques, príncipes e nobres que fazem parte do enorme contraste dos edifícios
do "pobre e miserável" expostas nos romances do grande escritor Fyodor Dostoievski.

Detalhes
INFORMAÇAO GERAL Noite de São Petersburgo e viagem de barco
PREÇO POR PESSOA
DESDE 28.00 € por pessoa, menores de 12 anos têm 15% de desconto
2 HORAS CITY TOUR + 1 HORA DE PASSEIO DE BARCO
HORÁRIO: 19:00 - 22: 00H (caso o seu navio chegue após as 18h, o horário adaptar-se-á
automaticamente)

O VOUCHER INCLUI (SERVIÇOS INCLUÍDOS)
Bilhetes de excursão (visto coletivo russo).
Autocarro com ar condicionado
Guia em espanhol.
Passeio de barco privado pelos rios e canais.
Taxas portuárias.

OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar sapatos confortáveis.

Informação do desembarque
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O NOSSO PESSOAL ESPERARÁ DENTRO DO TERMINAL PASSANDO O CONTROLO DOS
PASSAGEIROS, E ESTARÁ IDENTIFICADO COM O CARTAZ DA SHORE2SHORE
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