
RÚSSIA E LESTE EUROPEU
DIREÇÃO ESPIRITUAL - FAMÍLIA CANÇÃO NOVA

TEMPO | RÚSSIA 9º°C  19º°C | LESTE EUROPEU 10º°C  22º°C

PROGRAMAÇÃO SAÍDA | 01 DE SETEMBRO | 2023

12
DIAS

1º dia – Sex. 01/09/2023 – São Paulo / Moscou                                                                                               
Em horário apropriado, apresentação no aeroporto. 
Embarque para Moscou com as devidas conexões.

2º dia – Sab. 02/09 – Moscou                                                                                                                               
Chegada, traslado imediato ao hotel. Acomodação no 
hotel. Jantar e pernoite.

3º dia – Dom. 03/09 – Moscou                                                                                                                                                 
Após café da manhã, visita do famoso recinto amura-
lhado do Kremlin (antiga residência dos Czares Russos 
e da Armênia). Um dos mais antigos museus na Rússia 
de arte decorativa aplicada, câmara do tesouro, única 
em seu gênero mundialmente conhecida, a qual abriga 
as melhores obras de arte decorativas russas e estran-
geiras dos séculos IV -XX. Almoço. Tarde: Visita a Praça 
da Catedral, Catedral da Assunção (a mais importante 
da Rússia), São Miguel Arcanjo, Pantheon dos Príncipes. 
Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

4º dia – Seg. 04/09 – Moscou                                                                                                                                        
Após café da manhã, visitaremos a Praça Vermelha, 
Catedral da Intercessão, Catedral de São Basílio (Ortodo-
xa). Almoço. Tarde: Visita ao metrô de Moscou, partindo 
da estação Maiakosvskaya. Retorno ao hotel, jantar e  
pernoite.
 
5º dia – Ter. 05/09 – Moscou / Budapeste                                                                                                           
Traslado ao aeroporto. Embarque para Budapeste. Che-
gada, traslado ao hotel. Acomodação, jantar e pernoite.

6º dia – Qua. 06/09 – Budapeste                                                                                                                                       
Após café da manhã, city-tour pelas duas cidades Buda 
e Pest, que conformam a capital Budapest. Avenida An-
drassay e Praça dos Heróis, Palácio real, Igreja de São 
Matias, Hotel Gellert que lembra um mártir do cristia-
nismo, o Bispo Gellert, colocado num barril e jogado no 
rio Danúbio. Em Pest visitaremos a Igreja S. Estevão, 
Parlamento, Castelo Vajdahunyad. Retorno ao hotel, 
jantar e pernoite.

7º dia – Qui. 07/09 – Budapeste / Viena                                                                                                           
Após café da manhã, saída para a Áustria, admirando 
ao longo da estrada as incríveis paisagens centro-
-européias. Chegada, visita panorâmica pela cidade.  
Palácio Belvedere, onde teremos tempo para apreciar 
os jardins, de onde teremos uma bela vista da cidade a 
Viena. Acomodação no hotel, jantar e pernoite.

8º dia – Sex. 08/09 – Viena                                                                                                                                         
Após café da manhã, Visita a Catedral de Santo Estevão, 
Jardins do Palácio de Schon Brunn (Sisi). Tempo livre. Re-
torno ao hotel, jantar. (A noite sugerimos como passeio 
opcional um concerto de valsas no Kursalon). Pernoite.

9º dia – Sab. 09/09 – Viena / Praga                                                                                                                            
Após café da manhã, saída para Praga, na República 
Tcheca. Chegada, traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel. Jantar e pernoite.

10º dia – Dom. 10/09 – Praga                                                                                                                                       
Após café da manhã, visita à Catedral de São Vito, Cas-
telo de Praga, a Igreja de N. Senhora da Vitória (imagem 
do Menino Jesus de Praga), a Igreja de Loreto, ruela de 
ouro. Tempo livre. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

11º dia – Seg. 11/09 – Praga                                                                                                                                         
Após café da manhã, passeio pela Ponte Carlos IV, Pra-
ça da Cidade Velha, Torre da Prefeitura e seu famoso re-
lógio astronômico. Tempo livre. Retorno ao hotel, jantar 
e pernoite.

12º dia – Ter. 12/09 – Praga / São Paulo
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto. Embar-
que para São Paulo com as devidas conexões.

Fim dos nossos serviços!



US$ 4.980,00
+ TAXA DE ADESÃO | US$ 150,00

PACOTE
COMPLETO

CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINACÕES LTDA.
CNPJ: 29.094.139/0001-23

MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

INCLUSO NO PACOTE

 9 Hospedagem em hotéis categoria turística, em quartos duplos com banheiro privativo (para 
apartamento individual, consultar o acréscimo)

 9 Pensão completa, café da manhã, almoço e jantar; (exceto em dias de vôos, navios, trens e dias livres)
 9 Bilhetes aéreos internacionais em classe econômica (para classe executiva, consultar acréscimo)
 9 Ônibus de luxo com ar condicionado ou aquecedor
 9 Direito de levar uma mala de até 20 kg + 1 bagagem de mão
 9 Guias locais e acompanhante da Obra de Maria saindo do Brasil
 9 Taxas de embarque
 9 Seguro saúde e seguro bagagem (acima de 70 anos favor consultar)

EXCLUSO NO PACOTE

 8 Excesso de bagagem nos aviões
 8 Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc)
 8 Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas. (visitas extras/atividades 

particulares)
 8 Taxas de adesão.

OBSERVAÇÕES

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem.  
A taxa de adesão é intransferível. Caso haja desistência por parte de algum peregrino, este perderá a taxa de adesão.  
O preço cotado para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 2020, e 
será reajustado caso haja aumentos significativos. Também a parte aérea será reajustada se houver aumento de tarifas  
superior a US$ 1.100,00 ou mudanças importantes na política das transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de  
peregrinos. 
PREÇO VÁLIDO PARA SAÍDA DO AEROPORTO DE SÃO PAULO - SP (GUARULHOS) 
SAINDO DE OUTRO AEROPORTO, DEVERÁ SER FEITA UMA CONSULTA.
Pacote válido para grupo de no mínimo 30 pax.
De 25 a 29 passageiros terá acréscimo de 10% | De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%
Caso o cliente não aceite, haverá devolução que será no prazo de 90 dias antes da viagem.

PAGAMENTO FACILITADO
PARCELAMOS EM ATÉ 10X NO  

CARTÃO DE CRÉDITO

AGÊNCIA: 0164
CONTA CORRENTE: 13002234-8
CNPJ: 29.094.139/0001-23

AGÊNCIA: 3029-5
CONTA CORRENTE: 26784-8
CNPJ: 29.094.139/0001-23

AGÊNCIA: 2003 | OP: 003
CONTA CORRENTE: 2036-9
CNPJ: 29.094.139/0001-23

12. 3186 2055
11. 3341 2254

atendimento@caminhandocommaria.com
www.caminhandocommaria.com

Informações

CLICK  PARA INTERAGIR


