
BELEZAS DE SÃO PETERSBURGO 
TOUR DE 1 DIA PARA OS SEGUINTES CRUZEIROS: 

Celebrity Silhouette, Disney, MSC Fantasia, MSC Magnifica, Serenade of the Seas 
 

     Um dia é muito pouco para conhecer São Petersburgo, mas há muitos cruzeiros que ficam só 
um dia na cidade e o nosso objetivo é mostrar ao seus passageiros o mais interessante que tem 
“A Veneza do Norte”, mas ao mesmo tempo fazer isso sem pressa para que nossos clientes 
possam curtir a cidade e o seu ambiente. 
 
• De manhã o nosso guia vai esperar 
com uma placa com o nome do passageiro 
no terminal dos passageiros. 
• Começamos a excursão com um 
PASSEIO PANORAMICO pelo centro 
histórico da cidade. Vamos conhecer as 
esplêndidas avenidas e grandes praças da 
majestosa cidade de São Petersburgo. 
Vamos ver as esfinges egípcias, a Ilha 
Vassilievsky, a Fortaleza de São Pedro e São 
Paulo, a ponte da Santíssima Trindade, a rua 
Nevsky, a praça de Santo Isaac e muito 
mais. Também vamos fazer paradas para 
tirar fotografias nos lugares mais 
emblemáticos de Veneza do Norte. 
• Visitamos a CATEDRAL DO SANGUE 
DERRAMADO, a jóia arquitetônica de São 
Petersburgo. 
• Pela tarde vamos descansar um pouco  
pouco e ALMOÇAMOS num restaurante 
típico russo. 
• Depois do almoço vamos para o 
museu mais famoso de São Petersburgo e 
um dos maiores museus do mundo, o 
MUSEO HERMITAGE, onde conheceremos 
os salões de gala do Palácio de Inverno 
(antiga residência dos czares russos) e a 
pinacoteca (Leonardo Da Vinci, Rafael, Goya, 
Rembrandt e muitos mais) deste grande 
museu reconhecido no mundo enteiro.  
• Depois da visita ao museu terá a 
oportunidade de passear pela famosa RUA 
NEVSKY, fazer compras ou passear e tirar 
fotos. 
• Terminamos O nosso dia com um 
agradável passeio no BARQUINHO pelos 
rios e canais. 
 
• Voltamos ao porto. 
 
 
 
 

EXCURSÃO PRIVADA 
 

OS VALORES POR PESSOA EM EUROS 
(de acordo com o tamanho do grupo) 

 
Pax Adulto Criança* Bebê** 
1 – 3  210 200 Não paga*** 
4 – 6  145 135 Não paga*** 

7 – 15 100 90 Não paga*** 
* De 3 a 16 anos 
** Menor de 3 anos 
*** Suplemento almoço – 10 € 

 
O VALOR INCLUI:  

ü Transporte privado com ar-
condicionado 

ü Serviço de guia professional em 
português 

ü Ingressos dos museus incluídos  
ü Passeio de barco pelos rios e canais  
ü Almoço num restaurante 
ü Taxas portuárias (o microônibus tem 

acesso ao porto)



	  


