
 
 

VOLTA AO MUNDO  

DE TREM EM 2020 

 

 

 

 

 



Um sonho de viagem com data e horário marcado para começar. A "aventura 

sobre trilhos" terá início no dia 15 de Agosto de 2020, em Toronto (Canadá) e término 

em Moscou (Rússia) no dia 07 de Setembro de 2020.  

Serão 24 dias viajando por 3 continentes com guia especializado falando 

português para que você possa aproveitar ao máximo e ter uma viagem tranquila e 

prazerosa. 

Embarque conosco nessa imersão cultural, através da gastronomia, arte, 

história, música e arquitetura de cada destino visitado, desfrutando da experiência 

única que uma “Volta ao Mundo” proporciona, ao alcance dos nossos cinco sentidos, 

através das janelas de um trem. Sem dúvidas, uma viagem única e inesquecível. 

 

 

Fonte: Trains & Tours Lufthansa City Center 

 



Ponto de partida, Toronto (Canadá) 

 

 

Fonte: Unsplash. Disponível em https://unsplash.com/photos/azIO-XUkfok 

 

Com clima bem urbano, Toronto dispõem de uma incrível diversidade de 

bairros, que fazem uma mistura ímpar entre um estilo moderno com toque de classe 

das construções de estilo britânico. Aqui o passageiro terá a oportunidade de desfrutar 

de sua célebre cena gastronômica e vivenciar diversas experiências marcantes em 

terras canadenses. 

 

Hotel Fairmont Royal York 

A hospedagem será no belíssimo Fairmont Royal York Hotel. Localizado no 

coração da cidade, o edifício inaugurado em 1929, não demorou muito para se tornar 

um dos prédios mais emblemáticos e importantes do Canadá. Inclusive por muito anos 

foi onde a rainha Elizabeth se hospedava quando visitava o país. 

https://unsplash.com/photos/azIO-XUkfok


 

Fonte: Unsplash.  Disponível em https://unsplash.com/photos/AF3lljXqXuM 

 

Hoje o lugar ainda mantém diversas das características originais, como os tetos 

pintados à mão, os pilares de pedra de travertino e os elevadores com painéis de 

madeira. É comum que viajantes sintam uma espécie de “déjà vu” ao se hospedar no 

lugar, até porque o Fairmont Royal York, já serviu de locação para mais de 250 filmes! 

Um verdadeiro hotel das estrelas. 

 

City Tour em Toronto 

Após a acomodação no hotel, será realizado pela tarde um city tour, mostrando 

alguns dos principais pontos turísticos de Toronto, tais como:  

 

https://unsplash.com/photos/AF3lljXqXuM


 Flat Iron Building 

O Flat Iron Building é com certeza um dos prédios mais peculiares do país. 

Inaugurado em 1892, o edifício de tijolos vermelhos fica encravado no triângulo, 

onde duas ruas famosas da cidade se cruzam (Front Street e Wellington 

Street). Sua estrutura emblemática o fez um dos locais mais fotografados da 

cidade. 

 

Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/W_MUqtuHwyY 

 

 Skydome - Rogers Centre 

Inaugurado em junho 1989, o Rogers Centre, também conhecido como 

SkyDome, é um dos mais famosos estádios de baseball. Sua arquitetura, 

moderna e imponente, atraem apaixonados por esportes de todos os lugares 

do mundo. 

https://unsplash.com/photos/W_MUqtuHwyY


 Queen’s Park 

O Queen’s Park é um dos parques urbanos mais antigos do Canadá. Projetado 

no estilo de um jardim paisagístico inglês, este belíssimo local recebeu seu 

nome em homenagem a rainha Victoria, da Inglaterra que esteve presente na 

sua inauguração. 

 

 Chinatown 

A Chinatown de Toronto é um lugar emocionante, aqui os viajantes encontram 

diversas lojas, restaurantes e monumentos históricos da cultura Chinesa. 

 

 St. Lawrence Market 

Conhecido com um dos melhores mercados de alimento do mundo, o St. 

Lawrence Market está localizado no histórico bairro de Old Town Toronto desde 

1803. 

Esse verdadeiro símbolo da cidade é um lugar perfeito para se conectar, 

compartilhar histórias e claro, fazer algumas comprinhas. Um dos pontos altos 

do passeio é justamente experimentar as comidas típicas canadenses, como o 

xarope de maple e famoso peameal bacon de Toronto, o sanduíche mais 

tradicional da cidade. 

 

Fonte: Unsplash. Disponível em https://unsplash.com/photos/BXhN9g58-Q0 

https://unsplash.com/photos/BXhN9g58-Q0


Jantar na CN Tower 

Após passar a tarde descobrindo um pouco da cultura da cidade, chega a hora 

de conhecer Toronto sob uma nova perspectiva, nas alturas! 

Para isso os viajantes serão levados, a um dos cartões postais mais famosos 

do país, a Canada’s National Tower ou CN Tower, como é mais conhecida. Com mais 

de 553 metros de altura, ela é considerada uma das construções mais altas das 

Américas e pode ser vista de praticamente quase todos os pontos da Toronto. 

 

Fonte: Unsplash. Disponível em https://unsplash.com/photos/sfUxCShoKbE 

 

E o melhor, você terá a oportunidade de desfrutar um jantar no exclusivo 

restaurante da torre. Assim poderá degustar deliciosos pratos que valorizam produtos 

típicos canadenses, enquanto aprecia uma vista 360 graus da cidade iluminada. 

 

 

https://unsplash.com/photos/sfUxCShoKbE


VIAJANDO DE TREM PELO CANADÁ 

 

Após a despedida de Toronto, chega a hora de embarcar no trem do Canadá, 

criando uma ótima oportunidade de se desconectar do mundo e ainda passar por 

caminhos que nem os carros têm acesso. 

 

Fonte: Via Rail 

 

Esse trem é considerado um dos mais espetaculares do mundo, e isso não é 

para menos, já que ele possui um serviço impecável, que inclui refeições de alta 

qualidade, assentos confortáveis e vagões panorâmicos. 

Fonte: Via Rail 



Quando estiver devidamente confortável em sua janela panorâmica, será 

necessário alongar o pescoço, pois com certeza passará a maior parte do tempo 

contemplando as majestosas montanhas canadenses, a extraordinária floresta boreal, 

lagos incríveis e pradarias enormes. 

 

 

Fonte: Via Rail 

 

No decorrer do percurso também será possível aproveitar as diversas atrações 

a bordo, como música ao vivo, degustações de cervejas e vinhos e também 

discussões sobre os pontos em que estão passando lá fora. Todas as refeições na 

viagem estão inclusas neste trem, se prepare para degustar de autênticos pratos da 

gastronomia canadense. 

Desfrute de uma cabine bem confortável.  Durante o dia, ficarão a disposição 

duas cadeiras dobráveis com vista para uma grande janela, e durante a noite, duas 

camas (superiores e inferiores) as substituírão. 



 

Fonte: Via Rail 

A cabine possui seu próprio banheiro e pia, além de oferecer toalhas de banho 

e necessaire com artigos de higiene corporal. Apenas o chuveiro é compartilhado com 

as poucas pessoas que estão no mesmo vagão. O trem desembarcará na estação de 

Jasper, onde será feito um traslado até o hotel da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JASPER, UM PARAÍSO QUE ENCANTA 
 

Jasper é cercada por lagos de perder o fôlego e montanhas nevadas como 

plano de fundo. A cidade possui menos de 5 mil habitantes e é perfeita para tirar fotos 

que mais parecem telas de quadros pintados à mão. 

 

Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/gwHLF1zqQ9w 

 

Hotel MOUNT ROBSON INN 

Situado em Jasper, o hotel é aconchegante e de estilo familiar. Tenha uma bela 

noite de sono em um quarto confortável, café da manhã nutritivo e banheira de 

hidromassagem para relaxar. 

https://unsplash.com/photos/gwHLF1zqQ9w


 

Fonte: Mount Robson Inn 

 

Lago Maligne, um cenário de encher os olhos 

Após acomodação no hotel, chega a hora de conhecer um pouco mais de 

Jasper. Para isso acontecerá uma visita ao extraordinário Maligne Lake. Abastecido 

por mais de três glaciares diferentes, esse fantástico lago de água azul cristalina, é 

um dos passeios mais populares da cidade. 

Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/lPE9NoCr23c 



No lago, os viajantes terão a chance de apreciar enormes montanhas, geleiras, 

riachos e animais da região, tendo uma verdadeira imersão na beleza natural 

canadense. 

Após um delicioso café da manhã no MOUNT ROBSON INN, é hora de 

desfrutar de uma viagem pelo sul de Jasper, ao longo do magnífico rio Athabasca. 

Essa extraordinária rota te levará a Columbia, que possui os maiores campos de gelo 

não polares do mundo. 

 

Glacier Skywalk, uma aventura nas alturas 

A primeira parada será o Glacier Skywalk, uma espetacular plataforma de vidro 

projetada para fora da montanha.  

Um momento de pura adrenalina, onde poderá caminhar sobre pisos de vidros 

suspensos a mais de 900 pés de altura, enquanto observa os belíssimos desfiladeiros 

esculpidos na geleira. Perfeito para entrar em contato com a natureza e tirar fotos 

extraordinárias. 

 

Fonte: Via Rail 



Imperdível passeio de Snowcoach  

Ainda neste dia será realizado um surpreendente passeio pelos famosos 

campos de gelo de Columbia. Para tal, será utilizado um veículo personalizado, com 

janelas e rodas gigantescas, projetadas especialmente para andar no gelo. 

Os viajantes do “Grupo Volta ao Mundo” serão levados a um lugar onde 

poderão descer e caminhar sobre as gigantescas geleiras, algumas delas mais altas 

que a Torre Eiffel! 

 

 

Fonte: Via Rail 

 

 

 

 

 



CHEGANDO EM VANCOUVER  
 

Após pegar o trem em Jasper, a próxima parada será Vancouver. Localizada 

no litoral canadense, esse destino é considerado por muitos um dos mais 

extraordinários do mundo. Cosmopolita e moderna, a cidade é cercada por uma 

beleza natural e singular rodeada de montanhas majestosas e um oceano cintilante. 

 

Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/MzCeUhY3Xy0 

 

Assim como o Brasil, Vancouver também possui uma enorme mistura cultural, 

atualmente mais de 40% de seus moradores são imigrantes, o que a torna uma 

verdadeira cidade multicultural. 

A cidade também é chamada de “Hollywood do Norte”, isso porque ela fica 

apenas atrás de Los Angeles e Nova York quando se trata de produções para 

televisão e cinema, sendo gravados filmes famosos como Superman, Godzilla, 

Planeta dos Macacos, entre outros. 

 



Hotel Westin Bayshore  

Em Vancouver a hospedagem será no hotel Westin Bayshore, um verdadeiro 

refúgio à beira-mar que mistura o melhor da modernidade com todo o conforto 

necessário. No formato de resort, o hotel possui piscina ao ar livre para todas as 

estações, academia de ginástica 24 horas e até mesmo um spa. 

     

  Fonte: Westin Bayshore 

 

City Tour em Vancouver 

Após acomodação no hotel, será realizado um city tour mostrando alguns dos 

principais pontos turísticos da cidade, tais como: 

 

 Stanley Park 

O primeiro local será o Stanley Park, um dos lugares mais populares da cidade. 

Esse enorme parque urbano é conhecido por ser o coração verde da cidade. 

Um verdadeiro emblema da paixão de Vancouver pela natureza.   

Neste parque é possível desfrutar de uma incrível vista panorâmica da região, 

além de apreciar diversos monumentos históricos, como os famosos totens da 

Primeira Colônia Colúmbia Britânica. 

 



 

        Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/vhr0dzVFyW 

 

 English Bay  

Conectado ao Stanley Park, o English Bay é a praia mais central, urbana e sem 

dúvida a mais exótica da cidade. Além da exuberante natureza, existem ótimos 

restaurantes, sorveterias e cafeterias nas proximidades. Uma peculiaridade do 

local são as simpáticas estátuas dos homens sorridentes do artista chinês Yue 

Minjun. 

 

 Gastown 

Localizado no coração de Vancouver, Gastown é conhecido como o bairro 

histórico da cidade. Com ar tipicamente inglês, calçadas de paralelepípedos e 

arquitetura impressionante, acabou se tornando palco para algumas das 

melhores lojas da cidade. 

 

 

 

https://unsplash.com/photos/vhr0dzVFyW


 Canada Place  

Conhecido por ser o marco nacional icônico que dá as boas-vindas aos 

residentes locais, visitantes e navios à costa oeste. 

Famoso por suas velas que se estendem pelo telhado, o edifício intrigante no 

Canada Place abriga alguns dos principais centros financeiros da cidade e 

parece um terminal de navios. 

 

 Granville Island  

A Granville Island é um dos pontos turísticos mais badalados da região. Envolto 

por uma atmosfera descontraída e aconchegante, repleto de histórias e de 

pessoas comunicativas e acolhedoras. 

O Mercado Público é a sua atração principal, com muitas lojas vendendo joias, 

roupas, cerâmica, artesanato, etc. 

 

           Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/0UqEQDNJcUw 

 



TRECHO AÉREO EM CLASSE ECONÔMICA PELA AIR CANADA DE 

VANCOUVER ATÉ PEQUIM. 

 

  Fonte: Air Canadá 

  

PEQUIM  
 

Pequim, a capital da China, é umas cidades mais populosas e milenares do 

mundo. Apesar de ser associada a um destino bem moderno e que está em contínuo 

progresso, a cidade não perdeu as características da identidade cultural do antigo 

império chinês. Deste modo, uma visita a essa metrópole parecerá uma verdadeira 

viagem no tempo! 

A cidade que ficou ainda mais conhecida pelo mundo ao sediar as Olimpíadas 

de 2008, conta com uma estrutura espetacular para receber seus visitantes e oferecer 

a melhor estada no país. 



 

Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/QUBd09DyoFA 

 

Hospedagem no Hotel Regent Beijing  

Localizado ao lado da lendária Cidade Perdida, o Regent Beijing Hotel oferece 

uma estada em acomodações luxuosas que combinam estilo clássico com elementos 

de elegância oriental e comodidades para o seu conforto. 

 

  Fonte: Regent Beijing Hotel 

https://unsplash.com/photos/QUBd09DyoFA


City Tour em Pequim 

Após acomodação no hotel, será realizado pela tarde um city tour, mostrando 

alguns dos principais pontos de Pequim, tais como: 

 Grande Salão do Povo 

Construído em apenas 10 meses, o Grande Salão do Povo possui uma 

estrutura grandiosa e moderna, onde se realiza diversos eventos da cidade. 

 

 Museu nacional da China 

Esse importante museu impressiona por sua variedade de exposições que 

cobrem a extraordinária história da China. Neste espaço encontram-se mais de 

um milhão de relíquias do país, o que o torna perfeito para quem deseja 

mergulhar na cultura chinesa.   

 

 Praça Tiananmen 

Considerada a terceira maior praça do mundo e uma das mais importantes da 

China, a Tiananmen foi projetada para mais de 500.000 pessoas, ela já serviu 

como palco para diversas revoluções importantes no país. 

 

              Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/9m5AXc3XqX0 



Conhecendo a Cidade Proibida 

O Palácio Imperial, também conhecido como a Cidade Proibida, é uma das 

atrações mais importante da China. Esse magnifico local já foi lar dos imperadores 

das dinastias Ming e Qing e durante 500 anos serviu com o centro político do país 

 

Fonte: Fornecedor  

 

Escondida por trás de imponentes paredes, pessoas comuns não tinham 

permissão para entrar na cidade, apenas para realeza. 

Hoje o palácio pode ser visitado por todos, e o que não falta são lugares para 

conhecer, o local ocupa quase 180 acres, repletos de   pontes de mármore, jardins 

tranquilos e milhares de quartos antes usados para abrigar os imperadores e suas 

famílias. 

 

 



Hora de conhecer a famosa Muralha da China 

O segundo dia no país, reservará a você um dos lugares mais impressionantes 

da capital chinesa, a Grande Muralha da China. 

Esta construção é uma das maiores atrações do mundo, a mais longa muralha 

do planeta, é uma proeza inspiradora da antiga arquitetura defensiva do país. 

Considera uma das 7 Maravilhas do Mundo, essa exuberante obra arquitetônica foi 

construída para impedir a invasão das nações do norte e proteger o comércio local. 

 

Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/siy5LCp84AY 

 

A altura da muralha pode chegar a pelo menos três vezes a altura de um 

homem. Parte de seu muro foi construído ao longo de cordilheiras, o que faz com que 

pareça mais alto, deixando a atração ainda mais única e bela. 

 

 

 

https://unsplash.com/photos/siy5LCp84AY


Palácio de Verão, uma obra-prima do paisagismo 

Localizado na parte noroeste de Pequim, o Palácio de Verão é reconhecido 

como um dos jardins imperiais mais conservados da Ásia, e o maior de seu tipo ainda 

no país. Seu nome em 颐和园, significa “Nutrir o Jardim da Paz”, o que combina com 

o local extremamente zen. Aqui encontram-se jardins paisagísticos belíssimos, 

templos e pavilhões que conseguem fazer uma harmonia espetacular com a natureza. 

O Palácio de Verão também foi listado como Patrimônio Mundial em 1998. A 

UNESCO descreveu o lugar como “uma obra-prima do design de jardins paisagísticos 

chineses”. 

 

       Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/BDcXAMA1zvk 

https://unsplash.com/photos/BDcXAMA1zvk


VIAJANDO NO TREM CHINÊS  
 

 Abordo deste trem, você desfrutará de uma bela noite de sono, enquanto o trem 

viaja com destino a Erliam. 

 

Fonte: Fornecedor  

 

Chegando em Erliam, você desembarcará do trem Chinês, onde será feito os 

tramites de fronteira e a troca de trem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EMBARQUE NO TREM QUE VIAJARÁ PELAS PRINCIPAIS 

CIDADES DA MONGÓLIA COM DESTINO A MOSCOU, NA 

RÚSSIA.  
 

 

Fonte: Fornecedor  

 

 Essa experiência única irá te proporcionar viver novas culturas e descobrir 

paisagens cinematográficas como montanhas cobertas de neve e planícies que se 

perdem no horizonte, enquanto desfruta do conforto oferecido a bordo. 

Fonte: Fornecedor  



Nos vagões restaurantes do trem serão servidos café da manhã, almoço 

(quando não for feito fora do trem) e jantar como parte do serviço de pensão completa. 

 

Fonte: Fornecedor  

 

 A gastronomia a bordo terá pratos da culinária russa e da culinária internacional, 

sempre com ingredientes frescos comprados durante as paradas nas cidades.  

 
Fonte: Fornecedor  



As acomodações no trem serão em Cabines First Class Plus, que conta com 

duas camas, uma televisão LCD e um armário embutido para roupas. Entre as cabines 

estarão disponíveis 4 banheiros com pia e chuveiro. 

 

CHEGANDO EM ULAN BATOR 
 

Ulan Bator, capital da Mongólia, é conhecida por ser o centro cultural e 

econômico do país. 

Localizada às margens do rio Tuul, a cidade é cercada por quatro montanhas 

sagradas com densas florestas de pinheiros na parte norte e estepes gramados no 

sul. Descubra o quanto o povo é hospitaleiro e caloroso. Veja algumas das principais 

atrações e experiências que irá viver nesta cidade. 

 

Fonte: Fornecedor  

 

 



Parque Nacional Gorkhi Tereji 

 A primeira parada do trem será no Parque Nacional Gorkhi Terejié.Considerado, 

um dos lugares mais extraordinários do país. O parque impressiona por abranger um 

enorme cenário alpino, com formações rochosas maciças entre vales cênicos e 

colinas com um rio sinuoso. 

Local perfeito para contemplar a natureza e conhecer um pouco mais sobre a 

cultura mongol. 

 

Acampamento em uma Iurta 

 As Iurtas são acomodações típicas do povo mongol. Já se imaginou dormindo 

em uma delas? 

 Estas tendas circulares fazem parte da identidade da Ásia Central e são 

tradicionalmente usadas pelos nômades mongóis há muitos séculos. Sua estrutura de 

madeira, garantirá conforto e proporcionará uma experiência única. 

 

Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/5_f15rvXbK4 

https://unsplash.com/photos/5_f15rvXbK4


Estátua de Chinggis khaan 

 Conheça a gigantesca estátua de Chinggis khaan. Para muitos, Genghis Khan é 

conhecido como um ditador brutal, mas para o povo da Mongólia, ele é reverenciado 

como um herói nacional, pois governou um dos maiores impérios da história. 

 Na base da estátua, existe um museu arqueológico onde se pode experimentar 

trajes tradicionais do país. Também é possível pegar o elevador até o topo da 

estrutura, onde terá uma vista panorâmica incrível do parque. 

 

A rocha da tartaruga 

 Com mais de 24 metros de altura, essa rocha monumental, assemelha-se a 

uma tartaruga esculpida organicamente pelas forças da natureza. Segundo a lenda, é 

conhecida por trazer riqueza. 

 

Fonte: Unsplash Disponível: https://unsplash.com/photos/ECc84DPjDhA 

 

https://unsplash.com/photos/ECc84DPjDhA


Conheça os costumes de uma família nômade  

 Durante a tarde, o nosso grupo de viajantes fará uma visita a uma família 

nômade, onde você terá a chance de explorar a rotina e a cultura deste povo tão 

hospitaleiro. 

 

Fonte: Fornecedor  

 

Aprecie o fantástico pôr do sol dessa região 

 Um dos pontos altos do dia será apreciar o pôr do sol que se recolherá entre 

as montanhas. E claro, quando anoitecer, você verá um céu repleto de estrelas para 

fechar o dia com chave de ouro. 

 

Fonte: Unsplash Disponível em:https://unsplash.com/photos/mdtYgoLsfNk 



City tour em Ulan Bator 

 Após um reforçado café da manhã no acampamento, irá conhecer algumas das 

principais atrações da cidade: 

 

 O Mosteiro Gandan  

Reconhecido como um dos mais belos mosteiros budistas de estilo tibetano. 

Seu nome significa “o grande lugar da alegria completa”. Hoje em dia, muitas 

centenas de monges vivem lá. O local que é considerado sagrado possui uma 

estátua de 26,5 metros de Megjid-Janraiseg, que é um sábio que segundo a 

lenda conduz todos no caminho da verdade. 

 

 Subida no Monte Zaisan  

Após o almoço, subida no Monte Zaisan. O local possui um memorial 

construído em homenagem aos soldados soviéticos que defenderam a 

independência da Mongólia. Do topo da montanha, é possível ter uma vista 

panorâmica incrível da cidade. 

 

            Fonte: Fornecedor  



 

 Visita ao Museu Mongol de História Natural  

Criado em 1924, o Museu de História Natural expõe artefatos que mostram as 

origens e os anos de evolução da humanidade, além de exibir mais de 800 

objetos que remontam ao período paleolítico. 

 

 Praça Sukhabaatar 

Conhecida por ser uma das praças mais importante e tradicionais da cidade, a 

Sukhabaatar, leva esse nome em homenagem Damdin Sükhbaatar, que 

declarou no mesmo lugar a independência final da Mongólia da China. 

 

PRÓXIMA PARADA ULAN UDE, NA RÚSSIA 
 

 A capital da Buryatia, é uma das cidades históricas mais importantes da Rússia. 

Sua mistura excêntrica tem a cultura asiática e mongol-budista, fazendo de Ulan Ude 

um destino extremamente único e fascinante.  

 Veja algumas das atrações desta cidade e viva intensamente cada momento.   

 

 Fonte: Fornecedor  

 



Monastério Budista Ivolfinsky 

 Conhecido por ser um dos mais importantes mosteiros budistas da Rússia, 

Ivolfinsky é o lar de um fenômeno que continua a intrigar os cientistas, o corpo 

preservado do Khambo Lam que morreu em 1927 e ainda está sentado ereto em 

posição de lótus 

 Também no local se encontra o belíssimo templo Sogchen, que foi construindo 

inspirando em uma mandala, onde doze leões de pedra fazem a proteção do local em 

forma de círculo. 

Conhecendo os Buryats 

 Você terá a oportunidade de ter uma profunda imersão no cotidiano desse povo, 

para isso usará suas roupas, aprenderá seus jogos e até mesmo preparar o prato mais 

famoso, o Pozys (bolinhos de carne cozidos no vapor) a refeição mais tradicional da 

região. Após esse dia cheio de experiências novas, o “Grupo do Volta ao Mundo” 

retornará para pernoitar no trem. 

 

Fonte: Fornecedor  

 



Visitando o Lago Baikal  

 Após o café da manhã a bordo do trem, chega a hora de conhecer o grandioso 

Lago Baikal. Conhecido por ser o maior lago de água doce do mundo, esse fascinante 

lugar foi declarado como Patrimônio Mundial da UNESCO. 

 

Fonte: Fornecedor  

 Esse extraordinário local é o lar de aproximadamente 1.700 a 1.800 espécies 

endêmicas de plantas e animais. Para conhecer melhor o lugar, será utilizado um 

barco até Listvyanka, onde está localizada a incrível montanha Chersky. O pico desta 

montanha possui um deck de observação, deste mirante é possível ver um panorama 

da imensidão do lago baikal até sua nascente. 

 Após a visita na loja de souvenir, você vivenciará uma experiência única, um 

piquenique repleto de muita comida, música, vodka, tudo isso contemplando a beleza 

do lago. 

 

 



IRKUTSK, UM CHARME DE CIDADE 
 

 Irkutsk é a principal cidade no leste da Sibéria. Fundada em 1651 como um ponto 

para mineração e comércio de ouro a cidade está localizada às margens do rio 

Angara, que se origina a 60 km a leste do lago Baikal. 

 O local também ficou muito conhecido por ser um dos poucos da região em 

manter características históricas fiéis, que podem ser vistas em mais de seus 7000 

monumentos arquitetônicos de madeira. 

 

  Fonte: Pixabay. Disponível em: https://pixabay.com/photos/siberia-irkutsk-orthodox-church-3229107/ 

 

City Tour em Irkutsk 

 Após chegada a espetacular estação de Irkutsk, você conhecerá as principais 

atrações da cidade, tais como: 

 

 

https://pixabay.com/photos/siberia-irkutsk-orthodox-church-3229107/


 Museu Dezembristas  

O museu de memorial histórico de Irkutsk dos dezembristas consiste em duas 

mansões comemorativas, localizadas nas ruas vizinhas no centro histórico da 

cidade.  Recém restauradas os interiores das casas possuem itens pessoais 

que demonstram a vida da família imperial russa, antes do massacre. 

 

 Casas de madeira  

Uma das mais interessantes particularidades de Irkuytsk são suas tradicionais 

casas de madeiras. Essas verdadeiras cabanas siberianas são fascinantes, 

além de beleza são capazes de suportar diversas temperaturas e resistir aos 

séculos. 

 

             Fonte: Pixabay. Disponível em: https://pixabay.com/photos/siberia-irkutsk-logs-wooden-house-3229486/  

 

 Bolshaya Propekthanaya - Rua Karl Marx 

A rua Karl Marx (antiga rua Bolshaya) é a rua principal e uma das mais antigas 

da cidade. É lá que estão as principais lojas e restaurantes da cidade. 

 



 Museu Taltsy 

O Museu guarda a história e a cultura dos povos da Sibéria Oriental. Localizado 

em um lugar pitoresco, na margem direita do rio Angara.  

O museu parece uma antiga vila com longas ruas, casas de madeira, moinhos 

de água e até uma pequena escola.  Sua exposição apresenta construções de 

madeira trazidas de toda a Sibéria.  

 

NOVOSIBIRSK, CONHECIDA COMO A CAPITAL DA SIBÉRIA 

 A cidade ficou marcada na rota de trens, quando construiu uma ponte capaz 

atravessar o poderoso rio Ob. Novosibirsk é perfeita para quem é apaixonado por 

museus, monumentos históricos, geleiras impressionantes e claro, trens! 

 

Fonte: Pixhere. Disponível em: https://pxhere.com/pt/photo/1452361 

 

 

https://pxhere.com/pt/photo/1452361


Novat 

É o Teatro de Ópera e Ballet Acadêmico do Estado de Novosibirsk, fundado em 

1945. Maior edifício de teatro do país, considerado patrimônio cultural da Federação 

Russa. 

 

Museu Ferroviário em Novosibirsk 

Também conhecido como “Museu do Trem”, fascina a todos que são 

apaixonados por trem.  

Este museu tem locomotivas, máquinas e cabines usadas ao longo dos anos, 

bem como fotografias e itens de coleção de alguns dos motoristas e pessoas que 

trabalharam fazendo história no setor ferroviário. 

 

Fonte: RussiaEguide 

 

 

 

 



YEKATERINBURG, A TERCEIRA MAIOR CIDADE DA 

RÚSSIA  
 

Conhecida como Sverdlovsk durante a era soviética, Yekaterinburg está 

localizada no leste da fronteira entre a Europa e a Ásia. A terceira maior cidade da 

Rússia, tem muita cultura, romantismo urbano, e arquiteturas espetaculares a 

oferecer. 

Será feito um city tour para conhecer melhor a cidade que abrigou os últimos 

dias da monarquia do Império Búlgaro. 

 

Fonte: Fornecedor   

 

Igreja Sangue Derramado  

Chamada de Igreja de Sangue em Honra a Todos os Santos Resplandecentes 

na Terra Russa, esta igreja fica no local onde o último czar da Rússia, o Imperador 

Nicolau II, e sua família foram executados. 

 



 

  Fonte: Disponível em http://its.ekburg.ru/en/churches/ 

 

Apesar da história trágica, a igreja é considera um dos principais cartões postais 

da Yekaterinburg, e se destaca pela sua emblemática arquitetura de estilo tradicional 

russo.  

 

  Fonte: https://www.flickr.com/photos/alsanin/44107259114/in/photostream/ 

http://its.ekburg.ru/en/churches/
https://www.flickr.com/photos/alsanin/44107259114/in/photostream/


KAZAN, CIDADE ONDE A EUROPA E A ÁSIA SE 

ENCONTRAM 
 

Kazan é uma das cidades mais antigas da Rússia, conhecida como a Istambul do 

Volga, o destino é o local onde a Europa e a Ásia se cruzam. Esse ligamento é o 

reflexo de uma mistura cultural que deixa a cidade ainda mais interessante nos 

aspectos tradicionais, regionais e religiosos. 

 

Fonte: Fornecedor  

 

Almoço com pratos da culinária Tartária 

Durante o almoço você terá uma experiência gastronômica única. Aqui experimentará 

pratos da autêntica culinária tartária. 

A gastronomia tartária mistura elementos da culinária russa com a dos búlgaros, que 

já foram nômades. Os tártaros sempre se familiarizaram com produtos de suas 

plantações como por exemplo: chás, frutas secas, nozes, condimentos e temperos. 



Imperdível visita ao Kremlin de Kazan 

É impossível vir a Kazan e não conhecer o Kremlin. Localizado majestosamente 

em uma colina que, segundo a lenda, já foi o lar do dragão Zilant que cuspia fogo, 

guardando o reino subterrâneo. 

 

Fonte: Russiable  

 

 Essa extraordinária fortaleza está neste local desde a antiguidade, mas o atual 

kremlin foi construído sob as ordens do czar Ivan, o Terrível, após sua conquista em 

Kazan, onde sob suas ordens construíram mais de s 1.800 metros de muros e 13 

torres. 

Hoje, o complexo do Kremlin, que abrange mais de 150 mil metros quadrados, 

abriga a residência do Presidente da República, vários edifícios administrativos e o 

Museu da Reserva “Kazan Kremlin”, entre outros. Em 2000, este local arquitetônico e 

histórico foi adicionado à lista de sítios do Patrimônio Mundial Cultural e Natural da 

UNESCO. 

 



 

CHEGADA EM MOSCOU 
 

Conhecida por suas arquiteturas esplêndidas, sua riqueza cultural e uma incrível 

variedade gastronômica, Moscou a capital da Rússia, marca o fim da fantástica 

viagem do trem que cruzou a Mongólia em direção a Rússia.    

Em Moscou, você terá a oportunidade de conhecer as principais atrações da 

mais importante cidade russa. 

 

Fonte: Unsplash Disponível em: https://unsplash.com/photos/jaH3QF46gAY 



A hospedagem será no Hotel Baltschug Kempinski 

Localizado no coração de Moscou, no belo bairro histórico de Zamoskvorechye, 

apenas 5 minutos a pé da Praça Vermelha e do Kremlin. 

 

Fonte: Hotel Baltschug Kempinski 

 

Contemple a beleza do Kremlin de Moscou 

Localizado no coração da cidade as margens do rio Moskva, o Kremlin de 

Moscou é o maior complexo fortificado da capital.  

Antigamente, já foi um dos lugares mais fechados e temidos do mundo.  Hoje 

esse kremlin é residência oficial dos líderes do país e também um dos lugares mais 

visitados de Moscou.   

 



 

Fonte: Pxhere. Disponível em https://pxhere.com/pt/photo/841677 

 

Com seu significado cultural e histórico, não é de admirar que o local entrou 

para lista de Patrimônio Mundial da UNESCO.   

 

Catedral de Cristo Salvador 

 A Catedral de Cristo Salvador é o templo ortodoxo mais alto do mundo e a sede 

do Patriarca Ortodoxo de Moscou e de todos os russos. Se desejar, poderá subir em 

sua cúpula e admirar um panorama fantástico de Moscou.  

 Também se destaca por sua fachada de pedra e mármore branco, com quatro 

colunas, além de cinco cúpulas douradas (com cruz ortodoxa incluída), a mais alta , 

atinge mais de 100 metros de altura. A decoração interna deste majestoso templo 

possui extraordinárias peças de granito e pedras de todas as cores e tons possíveis.  

 

https://pxhere.com/pt/photo/841677


 

Fonte: Pixabay. Disponível em https://pixabay.com/photos/temple-christ-the-savior-cathedral-4258399/ 

 

Passeio por Arbat  

A tarde aproveite para passear em Arbat, uma das ruas mais antigas de Moscou. 

Destinadas apenas para pedestres, nessa rua encontram-se diversos artistas e 

artesões talentosos. Oportunidade perfeita para ter uma imersão na cultura russa e 

finalizar com grande estilo uma viagem que tem como principal propósito mixar 

conhecimentos e culturas de povos locais com belas paisagens vistas através das 

janelas do trem. 

 

Depois deste relato de como será a viagem, O QUE ACHA DE 

EMBARCAR CONOSCO NESTA AVENTURA SOBRE TRILHOS? 

https://pixabay.com/photos/temple-christ-the-savior-cathedral-4258399/

