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GASTRONOMIA 
•  Aula de culinária russa, incluindo a borscht – sopa 

tradicional em diversos países do leste europeu -, Moscou
• Degustação de caviar, São Petersburgo
•  Excursão pelo mercado central de alimentos de Moscou
•  Visita a uma fábrica de vodca com degustação, Moscou
•  Aula de culinária uzbeque, incluindo o pilav – arroz 

preparado com especiarias ao qual é adicionado um caldo

AVENTURA
•  Voo de MIG
•  Voo de helicóptero pelo Vale dos Gêiseres
•  Pesca no gelo, Kamchatka
•  Safári em motos de neve, Karelia
•  Fazenda de Falcões, Almaty

NATUREZA
•  Estude os ursos pardos, Kamchatka
•  Monte Elbrus, Cáucaso
•  Pedras de Gobustão, Azerbaijão
•  Águas termais do vulcão Ksudach
•  Mar Negro, Sochi

FAMÍLIAS
•  Encontre um cosmonauta russo, Moscou
•  Excursão exclusiva pelo Circo de Moscou
•  Passeio de Troika russa (conjunto de três cavalos atrelados 

a um trenó ou carruagem), São Petersburgo
•  Pintura de bonecas Matryoshka, São Petersburgo
•  Museu interativo Experimentarium

ARTE E & ARQUITETURA
• Estações de metrô de Moscou
• Museu Hermitage, São Petersburgo
• Exposição de ovos Fabergé, Moscou
•  High Tea (chá típico consistindo geralmente de um prato 

de cozido, pão com manteiga e chá) com um famoso 
artista russo 

• Salas de âmbar no Palácio de Catarina

MÚSICA, TEATRO E FESTIVAIS
•  Teatro Bolshoi, Moscou
•  Teatro Mariinski, São Petersburgo
•  Festival Maslenitsa, Moscou
•  Festival Noites Brancas, São Petersburgo
•  Tradicional Show de Cossacos

P E R FE ITO PA R A …
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A Z E R BA I JÃO, A R M Ê N I A  E  G EÓ RG I A

UZBEQUISTÃO

O Uzbequistão tem há muito sido um importante 

centro comercial, localizado na Grande Rota da 

Seda entre a Europa e a Ásia. As cidades de Khiva, 

Bukhara e Samarkand estão repletas de arquitetura 

intricada, cúpulas azul-turquesa, minaretes 

deslumbrantes e muitas obras com detalhes em 

mosaico. Samarkand revela a herança cultural 

desses países, e a lendária Registan é uma das mais 

impressionantes praças públicas do mundo. Seu 

impacto arquitetônico pode ser rastreado da Índia à 

Rússia. A capital Tashkent funde a beleza da cidade 

velha com modernismo contínuo. Em meio a esse 

desenvolvimento proeminente, o país mantém um ar 

de tradição com muitos artesãos locais produzindo 

tapetes feitos à mão e a linda cerâmica uzbeque, 

enquanto as performances de canto e dança 

folclórica continuam sendo espetáculos comuns.

CAZAQUISTÃO

Nono maior país do mundo e ainda um dos menos 

visitados. Astana, capital do Cazaquistão, é definida 

por um impressionante horizonte de arquitetura 

arrojada e design futurista. A cidade de Almaty 

vibra com um ar ocidental, refletido nas largas 

avenidas, parques verdes, museus e população 

urbana. Os viajantes não precisam se afastar muito 

das cidades para serem confrontados com as 

paisagens surpreendentes de Medeo Gorge e Big 

Almaty Lake.

TURCOMENISTÃO

Turcomenistão é um país verdadeiramente distinto 

oferecendo uma experiência única, bem distante da 

oferecida por seus vizinhos. A capital Ashgabat 

mostra fortes influências políticas; parques formais, 

numerosas fontes e estátuas de Turkmenbashi, 

ex-ditador do país, são encontradas ao longo de um 

mar de cúpulas turquesa e douradas, palácios e 

minaretes de mármore reluzente. A hospitalidade do 

Turkmen e seu forte senso de tradição descobrem 

um lado mais suave deste país idiossincrásico.

AZERBAIJÃO

O Azerbaijão é um país de diversidade notável, 

justapondo locais dinâmicos e modernos com 

aldeias rurais atemporais tendo como pano de fundo 

as verdadeiramente majestosas Montanhas de 

Cáucaso. Na capital Baku, imponentes arranha-céus 

cercam o núcleo antigo da cidade; um labirinto de 

ruelas estreitas, caravançarás (estalagens gratuitas 

Tenha uma aula de caligrafia em Tashkent • Visite a oficina de um famoso fabricante de marionetes uzbeque • Explore Afrosiab 
com um arqueólogo especialista • Assista a uma palestra de um historiador, pesquisador, autor e especialista em arquitetura 
medieval armênio • Assista a uma aula de culinária em Tbilisi • Saiba mais sobre a produção de vinho em Kakheti, Geórgia

para pousada das caravanas nos desertos) 

históricos, mesquitas e palácios. Fora da cidade 

encontra-se o deserto vulcânico de Gobustan, de 

onde se elevam pedregulhos enormes com gravuras 

de artistas do período neolítico. Retratando tribos 

antigas, cenas de caça e danças, os desenhos 

representam um relato histórico perspicaz da área.

ARMÊNIA

A Armênia é um país de grande beleza natural. 

Cadeias de montanhas espetaculares, lagos 

cristalinos e densas florestas dão lugar a cidades, 

como a capital Yerevan, que cantarolam com uma 

atitude relaxada que caracteriza a postura dos 

moradores diante da vida. Como a mais velha nação 

cristã do mundo, a paisagem ondulante da Armênia 

revela constantemente mosteiros e igrejas 

encantadoras nos locais mais improváveis. O centro 

espiritual do país, Echmiadzin, abriga uma das 

catedrais mais antigas do mundo e merece uma visita.

GEÓRGIA

Terra praticamente intocada de mito, história, cultura e 

tradições, a Geórgia encarna os valores da 

hospitalidade e da amizade. Deleite-se com a grande 

beleza dos picos do Cáucaso ou a paisagem mais 

verdejante dos vales Tusheti e Kazbegi. A vibração 

cosmopolita da capital Tbilisi é um centro cultural 

elegante, com galerias, igrejas e teatros escondidos 

entre ruas estreitas enfeitadas com varandas rendadas. 

A Geórgia também se orgulha de uma vasta gama de 

vinhos, e um tradicional, mas ainda assim único, 

ostentação gastronômica.
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RÚ S S I A

depois que tribos hostis levaram à migração do sul. 

Muitas dessas cidades – Vladimir, Suzdal, Yaroslavl 

e Rostov – floresceram como centros comerciais, 

enquanto Sergiev Posad tornou-se um importante 

centro religioso após a fundação do Mosteiro da 

Trindade São Sérgio.

SÃO PETERSBURGO

São Petersburgo é um centro histórico que une de 

forma inigualável uma fidelidade estilística à Europa 

com a elegante arquitetura russa. O glamour está de 

volta a esta cidade que foi no passado a capital russa 

desde o cerco devastador durante a Segunda 

Guerra Mundial, juntando-se ao profundo 

sentimento histórico e ao espírito de reforma.

A cidade abriga uma das maiores galerias de arte do 

mundo, o Hermitage, refletindo a força e a 

autoridade da antiga Rússia imperial. Enquanto a 

cúpula dourada da Catedral de Santo Isaac domina o 

horizonte, proporcionando belíssimas vistas da 

cidade desde a colunata, São Petersburgo também 

exibe grandiosos palácios, ideais para exploração 

particular ou jantares de gala, um belo exemplo 

sendo o Palácio Yusupov. Outro exemplo encontra-

se ao sul, em Pushkin, onde Catarina I encomendou 

seu grande Palácio de Verão em 1717. O 

extravagante estilo rococó e o interior luxuoso foram 

acrescentados ao longo dos anos por imperatrizes 

que a sucederam.

KAMCHATKA

Abrigando uma extraordinariamente diversificada e 

abundante vida selvagem, esta terra intocada de 

majestosos vulcões, gêiseres fumegantes, ursos 

selvagens e salmão do Pacífico é um Patrimônio 

Mundial da UNESCO diferente de qualquer outro. 

A segunda maior concentração de gêiseres do 

mundo pode ser encontrada no Vale do Gêiseres, 

melhor visto de helicóptero. Os visitantes ficarão 

também encantados com os ursos pardos de 

Kamchatka, que podem ser vistos capturando 

salmão em seu habitat natural.

CRUZEIRO PELO RIO VOLGA

Faça um cruzeiro pela Rússia rural admirando vistas 

incomparáveis de um reino praticamente inalterado, 

ainda repleto de elaboradas casas de madeira e um 

estilo de vida profundamente enraizado. Veleje ao 

longo do magnífico Volga, passando pelos maiores 

lagos da Europa e experimente a autêntica Rússia 

além das luzes do Kremlin com visitas a cidades 

como Uglich e Yaroslavl.
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O D I FE R E N C I A L A & K

SERVIÇOS DA A&K RÚSSIA

•   Organização de viagens individuais FIT (Turista 

Estrangeiro Independente), apoiadas por nossa 

rede de Anjos da Guarda

•   Programas sob medida para grupos, incluindo 

salas de jantar exclusivas, opções de atividades, 

manuseio de bagagem e os melhores Diretores de 

Grupo/Gerentes de Eventos da Rússia

•   Itinerários de interesses especiais com temas 

como gastronomia, arte, arquitetura ou história

•   Programas de incentivo e gerenciamento de 

eventos especiais em destinos selecionados

•  Cruzeiros costeiros privados

EXPERIENTES CONSULTORES DE TURISMO 

MULTILÍNGUES

Nossos experientes e viajados Consultores de 

Turismo oferecem conhecimento especializado e 

paixão que se estendem a todas as turnês que 

produzimos. Fluente em vários idiomas, nossa 

cordial equipe pode oferecer um serviço 

excepcional e verdadeiramente pessoal.

ROTEIROS REGIONAIS/MULTIPAÍSES

Por que lidar com vários fornecedores diferentes 

para organizar uma excursão multipaís quando 

você pode trabalhar com apenas um especialista 

lhe oferecendo apoio consistente?  Com a A&K 

Rússia você pode construir um itinerário para 

qualquer número de destinos na Rússia, nos Stans, 

no Azerbaijão, na Armênia e na Geórgia, lidando 

com um ponto de contato central com uma 

transação simples sem perder qualquer vantagem 

competitiva ou detalhe local.

Nossa equipe da A&K Europa também terá prazer 

em ajudar com excursões multipaíses combinando 

a Rússia com o restante da Europa.

OS ANJOS DA GUARDA DA A&K RÚSSIA

Nossa rede única de pessoal, sempre a postos onde 

quer que você esteja, permite à A&K Rússia 

fornecer suporte sem paralelo a seus clientes, 24 

horas por dia/7 dias por semana. Depois de um 

encontro pessoal no aeroporto e uma reunião de 

orientação em seu hotel, nosso Anjo da Guarda 

estará trabalhando nos bastidores para garantir que 

seus clientes desfrutem de cada minuto de suas 

férias. Ele/ela estará sempre a apenas um telefonema 

de distância para lhe dar apoio e orientação.

CONCIERGE RAIL 

As viagens de trem na Rússia são rápidas, 

confortáveis e econômicas.Entretanto, as estações 

de trem são confusas e o manuseio de bagagem 

extenuante. O inovador serviço ‘Concierge Rail’ da 

A&K Rússia oferece a solução perfeita, com a 

garantia e a praticidade de transferências com 

acompanhante, reservas de assento e serviços de 

carregador.

EXCURSÕES EXCLUSIVAS EM TERRA

Oferecemos excursões exclusivas para clientes de 

linhas de cruzeiro que chegam nos portos de toda a 

Europa, permitindo-lhes viajar na privacidade do 

seu próprio grupo, e personalizamos sua turnê para 

atender seus interesses individuais. Nossos guias 

especializados apresentarão cada destino com 

paixão e conhecimento, mantendo a flexibilidade 

para acomodar as preferências dos clientes.

TRANQUILIDADE

Todos os fornecedores da A&K Rússia estão 

obrigados a respeitar rigorosas leis de saúde e 

segurança e os clientes são cobertos por nosso 

seguro compreensivo de responsabilidade civil.

E MOMENTOS

A A&K Rússia ter construído uma impressionante 

variedade de oportunidades de “Insider Access”, 

aqueles momentos especiais que dão a um visitante 

uma visão mais profunda do destino que escolheu e 

os recompensa com experiências e lembranças que 

só a A&K pode proporcionar.

Descubra os segredos do abrigo subterrâneo de Stalin com um ex-agente da KGB • Conheça um sobrevivente do cerco 
de Leningrado e ouça suas histórias • Saboreie um high tea (chá típico consistindo geralmente de um prato de cozido, pão 
com manteiga e chá) na casa de um famoso artista russo • Faça uma excursão exclusiva pela oficina dos restauradores de 
âmbar do Palácio de Catarina • Desfrute de uma excursão exclusiva pelo Centro de Treinamento de Cosmonautas, 
incluindo degustação de comida espacial e encontro com um cosmonauta russocosmonaut

RÚSSIA

A Rússia, um país de enormes proporções sociais, 

políticas e geográficas, continua a ser em grande 

parte desconhecida e, portanto, um dos grandes 

destinos para viagens no século XXI.

MOSCOU

Moscou é o epicentro do crescimento 

contemporâneo da Rússia, onde lembretes dos anos 

imperiais e soviéticos aparecem ao lado de 

influências ocidentais mais recentes. O Kremlin 

reconta a essência da história da Rússia com a 

Catedral da Anunciação, que data do século XV, 

bem em seu centro. Originalmente construído para 

abrigar as armas dos czares, o Arsenal hoje contém 

uma coleção de tesouros, e o Fundo de Diamante 

joias reunidas por czares e imperatrizes. Ao lado do 

Kremlin, a Praça Vermelha abriga de Catedral de 

São Basílio e o Mausoléu de Lenin.

Um centro das artes, Moscou fala com orgulho da 

Galeria Tretyakov, reunindo mais de 130.000 peças, 

inclusive obras de Rublev e Chagall. Fala também do 

Museu Pushkin, inaugurado em 1912, que abriga a 

maior coleção de arte estrangeira de Moscou, com 

um magnífico acervo de pinturas impressionistas e 

pós-impressionistas. O legado musical da Rússia tem 

lugar no lendário Teatro Bolshoi, 

impressionantemente bonito após a renovação que 

durou seis anos.

O ANEL DE OURO

Este círculo de cidades a nordeste de Moscou 

constitui um excelente roteiro turístico pela Rússia 

rural. As cidades foram criadas a partir do século XI 

G RU P O S E E XCU R S Õ E S E M T E R R A

GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS

Nossos abrangentes serviços para grupos de 

interesses especiais garantem operações terrestres 

perfeitas e propostas diferenciadas e criativas para 

que você não tenha que se preocupar com nada. 

Nossos Diretores de Grupo são os melhores em sua 

área, com conhecimentos especializados que vão da 

arte à arquitetura, da história à natureza. Quaisquer 

que sejam seus interesses, podemos elaborar uma 

proposta que atenda especificamente ao seu desejo; 

fotógrafos podem ter aulas com um profissional e 

desfrutar de uma excursão por alguns dos melhores 

pontos fotográficos de Moscou e São Petersburgo; 

amantes da história podem descobrir os locais-

chave da história da dinastia Romanov; enquanto 

gastrônomos podem desfrutar de uma sessão de 

degustação de vodca e caviar.

INCENTIVOS 

Originalidade, flexibilidade e atenção aos detalhes 

garantem o sucesso de nossos Programas de 

Incentivo. Um destino emocionante para viagens de 

incentivo, podemos facilmente organizar excursões 

criativas, incluindo oportunidades especiais para 

refeições, atividades russas tradicionais de 

construção de equipe, oradores especializados, 

visitas exclusivas e muitos outros serviços 

personalizados.

EXCURSÕES EXCLUSIVAS EM TERRA 

A A&K Rússia tem uma equipe especialista de 

Consultores de Turismo que pode personalizar uma 

Excursão Exclusiva em Terra para clientes de 

cruzeiros que visitem São Petersburgo, a 

Escandinávia e o Báltico. As Excursões Exclusivas 

em Terra permitem aos clientes acessar pontos 

turísticos menores, mais exclusivos, de acordo com 

sua própria programação. Clientes que pré-

reservarem excursões em terra conosco não 

precisarão de visto.

MOSCOU

Pontos Turísticos e Atividades 

•  Acesso exclusivo ao Grande Palácio do Kremlin

•   Visita à Galeria Tretyakov de arte russa com 

apresentação exclusiva de um coro 

•   Visita ao Museu da Guerra Fria e ao Abrigo 

Subterrâneo de Stalin

•   Excursão a Sergiev Posad para visitar o Mosteiro 

da Trindade São Sérgio com acesso exclusivo à 

icônica coleção particular do patriarca 

russoicônica coleção particular do patriarca russo

•  Aula de culinária russa com um chef de renome

•  Visita aos bastidores do teatro Bolshoi

Espaços para Jantares de Gala

•   Um elegante Salão de Banquetes com vista para a 

Praça Vermelha

•   Um dos palácios mais exclusivos de Moscou que 

data do século XVIII

•  Um abrigo subterrâneo construído na época da 

Guerra Fria como um abrigo nuclear para os 

líderes do Partido Comunista

SÃO PETERSBURGO

Pontos Turísticos e Atividades

•   Acesso exclusivo às Salas de Ouro e de Diamantes 

do Hermitage

•  Visita aos bastidores do Teatro Mariinsky 

•   Visita ao apartamento de Konstantin Romanov 

– um dos “tesouros ocultos” de São Petersburgo

•   Aula com especialista em pintura de bonecas 

Matryoshka

•   High Tea (chá típico consistindo geralmente de um 

prato de cozido, pão com manteiga e chá) na casa 

de um famoso artista russo

•   Encontro com um sobrevivente do cerco de 

Leningrado

•   Palestra sobre os czares Romanov dada por um 

historiador

Espaços para Jantares de Gala

•   Jante como um Czar nos interiores históricos de 

um famoso restaurante russo que apresenta as 

melhores tradições da cozinha russa e 

entretenimento cossaco

•   Jante particularmente em um dos museus de São 

Petersburgo

•   Desfrute de um cruzeiro com elegante jantar pelo 

rio Neva durante o qual você verá muitos dos 

principais pontos turísticos de São Petersburgo, 

maravilhosamente iluminados.

Faça do seu evento de gala um 
momento verdadeiramente memorável 
com uma peça de ballet clássico 
dançado pelos solistas do Teatro 
Bolshoi ou com uma apresentação do 
Coro do Exército Vermelho.

Nossos Serviços-Chave   Reuniões e eventos • Espaços para jantares de gala • Aluguel de equipamentos técnicos e 
suporte técnico • Catering • Decoração floral • Entretenimento • Acomodação em hotel • Transporte • Restaurantes  
• Passeios turísticos • Ingressos para eventos culturais • Guias locais multilíngues • Brindes corporativos personalizados 
•  Equipe multilíngue de gestão de eventos

BEM-VINDO

Com tamanha diversidade de costumes, cultura e 

vida selvagem, a Rússia, os Stans, a Armênia e a 

Geórgia oferecem destinos verdadeiramente 

fascinantes e, embora ainda em grande parte 

intocados, esse é o momento para visitá-los.

Na A&K Rússia, temos como missão mantermo-nos 

atualizados em relação aos progressos em todos os 

países que cobrimos. Mantemos contatos de longa 

data e uma rede de pessoal onde quer que você 

esteja, não só para garantir seu conforto e segurança, 

mas também para descobrir segredos e experiências 

locais além do alcance do viajante comum. Qualquer 

pessoa pode visitar o Hermitage, mas A&K o levará 

aos bastidores até os tesouros escondidos dos olhos 

do público nas salas restritas do museu.

Com uma equipe de funcionários dedicados em 

Moscou e São Petersburgo, nossa paixão e 

conhecimento especializado se estendem a todos os 

aspectos da sua visita, desde hotéis excelentes e 

serviços de transporte privativo aos melhores guias 

locais e experiências ímpares de acessos exclusivos 

(Insider Access). Sabemos como equilibrar suas 

necessidades de forma a revelar de forma perfeita o 

melhor que nosso destino tem para oferecer.

Rússia, os Stans, a Armênia e a Geórgia estão 

esperando para serem descobertos por você. 

Permita-nos apresentá-lo a esses encantos do velho 

mundo e experimente por si mesmo o toque extra 

especial da A&K.

 

Geoffrey Kent 
Fundador, Presidente e Principal Executivo 

“Ao chegar de avião em Moscou, olhei 
para a frente com medo de uma longa 
espera no controle de passaportes e na 
alfândega. Mas, assim que pisei fora do 
avião, o Anjo da Guarda da A&K estava 
me esperando e me levou imediatamente 
ao controle de passaportes e à alfândega 
sem que eu precisasse entrar em filas. 
Outros passageiros que não viajavam 
com a A&K só foram recepcionados nos 
saguões de chegada lotados e quando lá 
chegaram, eu já estava relaxando no meu 
carro com motorista, a meio caminho do 
hotel – eu me senti muito especial”.
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GASTRONOMIA 
•  Aula de culinária russa, incluindo a borscht – sopa 

tradicional em diversos países do leste europeu -, Moscou
• Degustação de caviar, São Petersburgo
•  Excursão pelo mercado central de alimentos de Moscou
•  Visita a uma fábrica de vodca com degustação, Moscou
•  Aula de culinária uzbeque, incluindo o pilav – arroz 

preparado com especiarias ao qual é adicionado um caldo

AVENTURA
•  Voo de MIG
•  Voo de helicóptero pelo Vale dos Gêiseres
•  Pesca no gelo, Kamchatka
•  Safári em motos de neve, Karelia
•  Fazenda de Falcões, Almaty

NATUREZA
•  Estude os ursos pardos, Kamchatka
•  Monte Elbrus, Cáucaso
•  Pedras de Gobustão, Azerbaijão
•  Águas termais do vulcão Ksudach
•  Mar Negro, Sochi

FAMÍLIAS
•  Encontre um cosmonauta russo, Moscou
•  Excursão exclusiva pelo Circo de Moscou
•  Passeio de Troika russa (conjunto de três cavalos atrelados 

a um trenó ou carruagem), São Petersburgo
•  Pintura de bonecas Matryoshka, São Petersburgo
•  Museu interativo Experimentarium

ARTE E & ARQUITETURA
• Estações de metrô de Moscou
• Museu Hermitage, São Petersburgo
• Exposição de ovos Fabergé, Moscou
•  High Tea (chá típico consistindo geralmente de um prato 

de cozido, pão com manteiga e chá) com um famoso 
artista russo 

• Salas de âmbar no Palácio de Catarina

MÚSICA, TEATRO E FESTIVAIS
•  Teatro Bolshoi, Moscou
•  Teatro Mariinski, São Petersburgo
•  Festival Maslenitsa, Moscou
•  Festival Noites Brancas, São Petersburgo
•  Tradicional Show de Cossacos

P E R FE ITO PA R A …

Abercrombie & Kent Italy & Croatia
Piazza San Jacopino n.7,  

Florence 50144, Italy. 
Tel +39 055 29 4629  

italy@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Europe
St Georges House, Ambrose Street,  

Cheltenham, Gloucestershire,  
GL50 3LG, UK. 

Tel +44 (0)1242 547700  
agencysales@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Russia
Stoleshnikov Pereulok 11,  

Office 311/313,  
Moscow 107031, Russia.  
Tel +7 (0)495 514 0089  

russia@europe.abercrombiekent.com

UZ B EQ U I S TÃO, C A Z AQ U I S TÃO, T U RCO M E N I S TÃO, 
A Z E R BA I JÃO, A R M Ê N I A E  G EÓ RG I A

UZBEQUISTÃO

O Uzbequistão tem há muito sido um importante 

centro comercial, localizado na Grande Rota da 

Seda entre a Europa e a Ásia. As cidades de Khiva, 

Bukhara e Samarkand estão repletas de arquitetura 

intricada, cúpulas azul-turquesa, minaretes 

deslumbrantes e muitas obras com detalhes em 

mosaico. Samarkand revela a herança cultural 

desses países, e a lendária Registan é uma das mais 

impressionantes praças públicas do mundo. Seu 

impacto arquitetônico pode ser rastreado da Índia à 

Rússia. A capital Tashkent funde a beleza da cidade 

velha com modernismo contínuo. Em meio a esse 

desenvolvimento proeminente, o país mantém um ar 

de tradição com muitos artesãos locais produzindo 

tapetes feitos à mão e a linda cerâmica uzbeque, 

enquanto as performances de canto e dança 

folclórica continuam sendo espetáculos comuns.

CAZAQUISTÃO

Nono maior país do mundo e ainda um dos menos 

visitados. Astana, capital do Cazaquistão, é definida 

por um impressionante horizonte de arquitetura 

arrojada e design futurista. A cidade de Almaty 

vibra com um ar ocidental, refletido nas largas 

avenidas, parques verdes, museus e população 

urbana. Os viajantes não precisam se afastar muito 

das cidades para serem confrontados com as 

paisagens surpreendentes de Medeo Gorge e Big 

Almaty Lake.

TURCOMENISTÃO

Turcomenistão é um país verdadeiramente distinto 

oferecendo uma experiência única, bem distante da 

oferecida por seus vizinhos. A capital Ashgabat 

mostra fortes influências políticas; parques formais, 

numerosas fontes e estátuas de Turkmenbashi, 

ex-ditador do país, são encontradas ao longo de um 

mar de cúpulas turquesa e douradas, palácios e 

minaretes de mármore reluzente. A hospitalidade do 

Turkmen e seu forte senso de tradição descobrem 

um lado mais suave deste país idiossincrásico.

AZERBAIJÃO

O Azerbaijão é um país de diversidade notável, 

justapondo locais dinâmicos e modernos com 

aldeias rurais atemporais tendo como pano de fundo 

as verdadeiramente majestosas Montanhas de 

Cáucaso. Na capital Baku, imponentes arranha-céus 

cercam o núcleo antigo da cidade; um labirinto de 

ruelas estreitas, caravançarás (estalagens gratuitas 

Tenha uma aula de caligrafia em Tashkent • Visite a oficina de um famoso fabricante de marionetes uzbeque • Explore Afrosiab 
com um arqueólogo especialista • Assista a uma palestra de um historiador, pesquisador, autor e especialista em arquitetura 
medieval armênio • Assista a uma aula de culinária em Tbilisi • Saiba mais sobre a produção de vinho em Kakheti, Geórgia

para pousada das caravanas nos desertos) 

históricos, mesquitas e palácios. Fora da cidade 

encontra-se o deserto vulcânico de Gobustan, de 

onde se elevam pedregulhos enormes com gravuras 

de artistas do período neolítico. Retratando tribos 

antigas, cenas de caça e danças, os desenhos 

representam um relato histórico perspicaz da área.

ARMÊNIA

A Armênia é um país de grande beleza natural. 

Cadeias de montanhas espetaculares, lagos 

cristalinos e densas florestas dão lugar a cidades, 

como a capital Yerevan, que cantarolam com uma 

atitude relaxada que caracteriza a postura dos 

moradores diante da vida. Como a mais velha nação 

cristã do mundo, a paisagem ondulante da Armênia 

revela constantemente mosteiros e igrejas 

encantadoras nos locais mais improváveis. O centro 

espiritual do país, Echmiadzin, abriga uma das 

catedrais mais antigas do mundo e merece uma visita.

GEÓRGIA

Terra praticamente intocada de mito, história, cultura e 

tradições, a Geórgia encarna os valores da 

hospitalidade e da amizade. Deleite-se com a grande 

beleza dos picos do Cáucaso ou a paisagem mais 

verdejante dos vales Tusheti e Kazbegi. A vibração 

cosmopolita da capital Tbilisi é um centro cultural 

elegante, com galerias, igrejas e teatros escondidos 

entre ruas estreitas enfeitadas com varandas rendadas. 

A Geórgia também se orgulha de uma vasta gama de 

vinhos, e um tradicional, mas ainda assim único, 

ostentação gastronômica.
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depois que tribos hostis levaram à migração do sul. 

Muitas dessas cidades – Vladimir, Suzdal, Yaroslavl 

e Rostov – floresceram como centros comerciais, 

enquanto Sergiev Posad tornou-se um importante 

centro religioso após a fundação do Mosteiro da 

Trindade São Sérgio.

SÃO PETERSBURGO

São Petersburgo é um centro histórico que une de 

forma inigualável uma fidelidade estilística à Europa 

com a elegante arquitetura russa. O glamour está de 

volta a esta cidade que foi no passado a capital russa 

desde o cerco devastador durante a Segunda 

Guerra Mundial, juntando-se ao profundo 

sentimento histórico e ao espírito de reforma.

A cidade abriga uma das maiores galerias de arte do 

mundo, o Hermitage, refletindo a força e a 

autoridade da antiga Rússia imperial. Enquanto a 

cúpula dourada da Catedral de Santo Isaac domina o 

horizonte, proporcionando belíssimas vistas da 

cidade desde a colunata, São Petersburgo também 

exibe grandiosos palácios, ideais para exploração 

particular ou jantares de gala, um belo exemplo 

sendo o Palácio Yusupov. Outro exemplo encontra-

se ao sul, em Pushkin, onde Catarina I encomendou 

seu grande Palácio de Verão em 1717. O 

extravagante estilo rococó e o interior luxuoso foram 

acrescentados ao longo dos anos por imperatrizes 

que a sucederam.

KAMCHATKA

Abrigando uma extraordinariamente diversificada e 

abundante vida selvagem, esta terra intocada de 

majestosos vulcões, gêiseres fumegantes, ursos 

selvagens e salmão do Pacífico é um Patrimônio 

Mundial da UNESCO diferente de qualquer outro. 

A segunda maior concentração de gêiseres do 

mundo pode ser encontrada no Vale do Gêiseres, 

melhor visto de helicóptero. Os visitantes ficarão 

também encantados com os ursos pardos de 

Kamchatka, que podem ser vistos capturando 

salmão em seu habitat natural.

CRUZEIRO PELO RIO VOLGA

Faça um cruzeiro pela Rússia rural admirando vistas 

incomparáveis de um reino praticamente inalterado, 

ainda repleto de elaboradas casas de madeira e um 

estilo de vida profundamente enraizado. Veleje ao 

longo do magnífico Volga, passando pelos maiores 

lagos da Europa e experimente a autêntica Rússia 

além das luzes do Kremlin com visitas a cidades 

como Uglich e Yaroslavl.
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O D I FE R E N C I A L A & K

SERVIÇOS DA A&K RÚSSIA

•  Organização de viagens individuais FIT (Turista 

Estrangeiro Independente), apoiadas por nossa 

rede de Anjos da Guarda

•  Programas sob medida para grupos, incluindo 

salas de jantar exclusivas, opções de atividades, 

manuseio de bagagem e os melhores Diretores de 

Grupo/Gerentes de Eventos da Rússia

•  Itinerários de interesses especiais com temas 

como gastronomia, arte, arquitetura ou história

•  Programas de incentivo e gerenciamento de 

eventos especiais em destinos selecionados

• Cruzeiros costeiros privados

EXPERIENTES CONSULTORES DE TURISMO 

MULTILÍNGUES

Nossos experientes e viajados Consultores de 

Turismo oferecem conhecimento especializado e 

paixão que se estendem a todas as turnês que 

produzimos. Fluente em vários idiomas, nossa 

cordial equipe pode oferecer um serviço 

excepcional e verdadeiramente pessoal.

ROTEIROS REGIONAIS/MULTIPAÍSES

Por que lidar com vários fornecedores diferentes 

para organizar uma excursão multipaís quando 

você pode trabalhar com apenas um especialista 

lhe oferecendo apoio consistente?  Com a A&K 

Rússia você pode construir um itinerário para 

qualquer número de destinos na Rússia, nos Stans, 

no Azerbaijão, na Armênia e na Geórgia, lidando 

com um ponto de contato central com uma 

transação simples sem perder qualquer vantagem 

competitiva ou detalhe local.

Nossa equipe da A&K Europa também terá prazer 

em ajudar com excursões multipaíses combinando 

a Rússia com o restante da Europa.

OS ANJOS DA GUARDA DA A&K RÚSSIA

Nossa rede única de pessoal, sempre a postos onde 

quer que você esteja, permite à A&K Rússia 

fornecer suporte sem paralelo a seus clientes, 24 

horas por dia/7 dias por semana. Depois de um 

encontro pessoal no aeroporto e uma reunião de 

orientação em seu hotel, nosso Anjo da Guarda 

estará trabalhando nos bastidores para garantir que 

seus clientes desfrutem de cada minuto de suas 

férias. Ele/ela estará sempre a apenas um telefonema 

de distância para lhe dar apoio e orientação.

CONCIERGE RAIL 

As viagens de trem na Rússia são rápidas, 

confortáveis e econômicas.Entretanto, as estações 

de trem são confusas e o manuseio de bagagem 

extenuante. O inovador serviço ‘Concierge Rail’ da 

A&K Rússia oferece a solução perfeita, com a 

garantia e a praticidade de transferências com 

acompanhante, reservas de assento e serviços de 

carregador.

EXCURSÕES EXCLUSIVAS EM TERRA

Oferecemos excursões exclusivas para clientes de 

linhas de cruzeiro que chegam nos portos de toda a 

Europa, permitindo-lhes viajar na privacidade do 

seu próprio grupo, e personalizamos sua turnê para 

atender seus interesses individuais. Nossos guias 

especializados apresentarão cada destino com 

paixão e conhecimento, mantendo a flexibilidade 

para acomodar as preferências dos clientes.

TRANQUILIDADE

Todos os fornecedores da A&K Rússia estão 

obrigados a respeitar rigorosas leis de saúde e 

segurança e os clientes são cobertos por nosso 

seguro compreensivo de responsabilidade civil.

E MOMENTOS

A A&K Rússia ter construído uma impressionante 

variedade de oportunidades de “Insider Access”, 

aqueles momentos especiais que dão a um visitante 

uma visão mais profunda do destino que escolheu e 

os recompensa com experiências e lembranças que 

só a A&K pode proporcionar.

Descubra os segredos do abrigo subterrâneo de Stalin com um ex-agente da KGB • Conheça um sobrevivente do cerco 
de Leningrado e ouça suas histórias • Saboreie um high tea (chá típico consistindo geralmente de um prato de cozido, pão 
com manteiga e chá) na casa de um famoso artista russo • Faça uma excursão exclusiva pela oficina dos restauradores de 
âmbar do Palácio de Catarina • Desfrute de uma excursão exclusiva pelo Centro de Treinamento de Cosmonautas, 
incluindo degustação de comida espacial e encontro com um cosmonauta russocosmonaut

RÚSSIA

A Rússia, um país de enormes proporções sociais, 

políticas e geográficas, continua a ser em grande 

parte desconhecida e, portanto, um dos grandes 

destinos para viagens no século XXI.

MOSCOU

Moscou é o epicentro do crescimento 

contemporâneo da Rússia, onde lembretes dos anos 

imperiais e soviéticos aparecem ao lado de 

influências ocidentais mais recentes. O Kremlin 

reconta a essência da história da Rússia com a 

Catedral da Anunciação, que data do século XV, 

bem em seu centro. Originalmente construído para 

abrigar as armas dos czares, o Arsenal hoje contém 

uma coleção de tesouros, e o Fundo de Diamante 

joias reunidas por czares e imperatrizes. Ao lado do 

Kremlin, a Praça Vermelha abriga de Catedral de 

São Basílio e o Mausoléu de Lenin.

Um centro das artes, Moscou fala com orgulho da 

Galeria Tretyakov, reunindo mais de 130.000 peças, 

inclusive obras de Rublev e Chagall. Fala também do 

Museu Pushkin, inaugurado em 1912, que abriga a 

maior coleção de arte estrangeira de Moscou, com 

um magnífico acervo de pinturas impressionistas e 

pós-impressionistas. O legado musical da Rússia tem 

lugar no lendário Teatro Bolshoi, 

impressionantemente bonito após a renovação que 

durou seis anos.

O ANEL DE OURO

Este círculo de cidades a nordeste de Moscou 

constitui um excelente roteiro turístico pela Rússia 

rural. As cidades foram criadas a partir do século XI 

G RU P O S E E XCU R S Õ E S E M  T E R R A

GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS

Nossos abrangentes serviços para grupos de 

interesses especiais garantem operações terrestres 

perfeitas e propostas diferenciadas e criativas para 

que você não tenha que se preocupar com nada. 

Nossos Diretores de Grupo são os melhores em sua 

área, com conhecimentos especializados que vão da 

arte à arquitetura, da história à natureza. Quaisquer 

que sejam seus interesses, podemos elaborar uma 

proposta que atenda especificamente ao seu desejo; 

fotógrafos podem ter aulas com um profissional e 

desfrutar de uma excursão por alguns dos melhores 

pontos fotográficos de Moscou e São Petersburgo; 

amantes da história podem descobrir os locais-

chave da história da dinastia Romanov; enquanto 

gastrônomos podem desfrutar de uma sessão de 

degustação de vodca e caviar.

INCENTIVOS 

Originalidade, flexibilidade e atenção aos detalhes 

garantem o sucesso de nossos Programas de 

Incentivo. Um destino emocionante para viagens de 

incentivo, podemos facilmente organizar excursões 

criativas, incluindo oportunidades especiais para 

refeições, atividades russas tradicionais de 

construção de equipe, oradores especializados, 

visitas exclusivas e muitos outros serviços 

personalizados.

EXCURSÕES EXCLUSIVAS EM TERRA 

A A&K Rússia tem uma equipe especialista de 

Consultores de Turismo que pode personalizar uma 

Excursão Exclusiva em Terra para clientes de 

cruzeiros que visitem São Petersburgo, a 

Escandinávia e o Báltico. As Excursões Exclusivas 

em Terra permitem aos clientes acessar pontos 

turísticos menores, mais exclusivos, de acordo com 

sua própria programação. Clientes que pré-

reservarem excursões em terra conosco não 

precisarão de visto.

MOSCOU

Pontos Turísticos e Atividades 

• Acesso exclusivo ao Grande Palácio do Kremlin

•  Visita à Galeria Tretyakov de arte russa com 

apresentação exclusiva de um coro 

•  Visita ao Museu da Guerra Fria e ao Abrigo 

Subterrâneo de Stalin

•  Excursão a Sergiev Posad para visitar o Mosteiro 

da Trindade São Sérgio com acesso exclusivo à 

icônica coleção particular do patriarca 

russoicônica coleção particular do patriarca russo

• Aula de culinária russa com um chef de renome

• Visita aos bastidores do teatro Bolshoi

Espaços para Jantares de Gala

•  Um elegante Salão de Banquetes com vista para a 

Praça Vermelha

•  Um dos palácios mais exclusivos de Moscou que 

data do século XVIII

•  Um abrigo subterrâneo construído na época da 

Guerra Fria como um abrigo nuclear para os 

líderes do Partido Comunista

SÃO PETERSBURGO

Pontos Turísticos e Atividades

•  Acesso exclusivo às Salas de Ouro e de Diamantes 

do Hermitage

• Visita aos bastidores do Teatro Mariinsky 

•  Visita ao apartamento de Konstantin Romanov 

– um dos “tesouros ocultos” de São Petersburgo

•  Aula com especialista em pintura de bonecas 

Matryoshka

•  High Tea (chá típico consistindo geralmente de um 

prato de cozido, pão com manteiga e chá) na casa 

de um famoso artista russo

•  Encontro com um sobrevivente do cerco de 

Leningrado

•  Palestra sobre os czares Romanov dada por um 

historiador

Espaços para Jantares de Gala

•  Jante como um Czar nos interiores históricos de 

um famoso restaurante russo que apresenta as 

melhores tradições da cozinha russa e 

entretenimento cossaco

•  Jante particularmente em um dos museus de São 

Petersburgo

•  Desfrute de um cruzeiro com elegante jantar pelo 

rio Neva durante o qual você verá muitos dos 

principais pontos turísticos de São Petersburgo, 

maravilhosamente iluminados.

Faça do seu evento de gala um 
momento verdadeiramente memorável 
com uma peça de ballet clássico 
dançado pelos solistas do Teatro 
Bolshoi ou com uma apresentação do 
Coro do Exército Vermelho.

Nossos Serviços-Chave   Reuniões e eventos • Espaços para jantares de gala • Aluguel de equipamentos técnicos e 
suporte técnico • Catering • Decoração floral • Entretenimento • Acomodação em hotel • Transporte • Restaurantes  
• Passeios turísticos • Ingressos para eventos culturais • Guias locais multilíngues • Brindes corporativos personalizados 
•  Equipe multilíngue de gestão de eventos

BEM-VINDO

Com tamanha diversidade de costumes, cultura e 

vida selvagem, a Rússia, os Stans, a Armênia e a 

Geórgia oferecem destinos verdadeiramente 

fascinantes e, embora ainda em grande parte 

intocados, esse é o momento para visitá-los.

Na A&K Rússia, temos como missão mantermo-nos 

atualizados em relação aos progressos em todos os 

países que cobrimos. Mantemos contatos de longa 

data e uma rede de pessoal onde quer que você 

esteja, não só para garantir seu conforto e segurança, 

mas também para descobrir segredos e experiências 

locais além do alcance do viajante comum. Qualquer 

pessoa pode visitar o Hermitage, mas A&K o levará 

aos bastidores até os tesouros escondidos dos olhos 

do público nas salas restritas do museu.

Com uma equipe de funcionários dedicados em 

Moscou e São Petersburgo, nossa paixão e 

conhecimento especializado se estendem a todos os 

aspectos da sua visita, desde hotéis excelentes e 

serviços de transporte privativo aos melhores guias 

locais e experiências ímpares de acessos exclusivos 

(Insider Access). Sabemos como equilibrar suas 

necessidades de forma a revelar de forma perfeita o 

melhor que nosso destino tem para oferecer.

Rússia, os Stans, a Armênia e a Geórgia estão 

esperando para serem descobertos por você. 

Permita-nos apresentá-lo a esses encantos do velho 

mundo e experimente por si mesmo o toque extra 

especial da A&K.

Geoffrey Kent 
Fundador, Presidente e Principal Executivo 

“Ao chegar de avião em Moscou, olhei 
para a frente com medo de uma longa 
espera no controle de passaportes e na 
alfândega. Mas, assim que pisei fora do 
avião, o Anjo da Guarda da A&K estava 
me esperando e me levou imediatamente 
ao controle de passaportes e à alfândega 
sem que eu precisasse entrar em filas. 
Outros passageiros que não viajavam 
com a A&K só foram recepcionados nos 
saguões de chegada lotados e quando lá 
chegaram, eu já estava relaxando no meu 
carro com motorista, a meio caminho do 
hotel – eu me senti muito especial”.
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depois que tribos hostis levaram à migração do sul. 

Muitas dessas cidades – Vladimir, Suzdal, Yaroslavl 

e Rostov – floresceram como centros comerciais, 

enquanto Sergiev Posad tornou-se um importante 

centro religioso após a fundação do Mosteiro da 

Trindade São Sérgio.

SÃO PETERSBURGO

São Petersburgo é um centro histórico que une de 

forma inigualável uma fidelidade estilística à Europa 

com a elegante arquitetura russa. O glamour está de 

volta a esta cidade que foi no passado a capital russa 

desde o cerco devastador durante a Segunda 

Guerra Mundial, juntando-se ao profundo 

sentimento histórico e ao espírito de reforma.

A cidade abriga uma das maiores galerias de arte do 

mundo, o Hermitage, refletindo a força e a 

autoridade da antiga Rússia imperial. Enquanto a 

cúpula dourada da Catedral de Santo Isaac domina o 

horizonte, proporcionando belíssimas vistas da 

cidade desde a colunata, São Petersburgo também 

exibe grandiosos palácios, ideais para exploração 

particular ou jantares de gala, um belo exemplo 

sendo o Palácio Yusupov. Outro exemplo encontra-

se ao sul, em Pushkin, onde Catarina I encomendou 

seu grande Palácio de Verão em 1717. O 

extravagante estilo rococó e o interior luxuoso foram 

acrescentados ao longo dos anos por imperatrizes 

que a sucederam.

KAMCHATKA

Abrigando uma extraordinariamente diversificada e 

abundante vida selvagem, esta terra intocada de 

majestosos vulcões, gêiseres fumegantes, ursos 

selvagens e salmão do Pacífico é um Patrimônio 

Mundial da UNESCO diferente de qualquer outro. 

A segunda maior concentração de gêiseres do 

mundo pode ser encontrada no Vale do Gêiseres, 

melhor visto de helicóptero. Os visitantes ficarão 

também encantados com os ursos pardos de 

Kamchatka, que podem ser vistos capturando 

salmão em seu habitat natural.

CRUZEIRO PELO RIO VOLGA

Faça um cruzeiro pela Rússia rural admirando vistas 

incomparáveis de um reino praticamente inalterado, 

ainda repleto de elaboradas casas de madeira e um 

estilo de vida profundamente enraizado. Veleje ao 

longo do magnífico Volga, passando pelos maiores 

lagos da Europa e experimente a autêntica Rússia 

além das luzes do Kremlin com visitas a cidades 

como Uglich e Yaroslavl.
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O D I FE R E N C I A L  A & K

SERVIÇOS DA A&K RÚSSIA

•  Organização de viagens individuais FIT (Turista 

Estrangeiro Independente), apoiadas por nossa 

rede de Anjos da Guarda

•  Programas sob medida para grupos, incluindo 

salas de jantar exclusivas, opções de atividades, 

manuseio de bagagem e os melhores Diretores de 

Grupo/Gerentes de Eventos da Rússia

•  Itinerários de interesses especiais com temas 

como gastronomia, arte, arquitetura ou história

•  Programas de incentivo e gerenciamento de 

eventos especiais em destinos selecionados

• Cruzeiros costeiros privados

EXPERIENTES CONSULTORES DE TURISMO 

MULTILÍNGUES

Nossos experientes e viajados Consultores de 

Turismo oferecem conhecimento especializado e 

paixão que se estendem a todas as turnês que 

produzimos. Fluente em vários idiomas, nossa 

cordial equipe pode oferecer um serviço 

excepcional e verdadeiramente pessoal.

ROTEIROS REGIONAIS/MULTIPAÍSES

Por que lidar com vários fornecedores diferentes 

para organizar uma excursão multipaís quando 

você pode trabalhar com apenas um especialista 

lhe oferecendo apoio consistente?  Com a A&K 

Rússia você pode construir um itinerário para 

qualquer número de destinos na Rússia, nos Stans, 

no Azerbaijão, na Armênia e na Geórgia, lidando 

com um ponto de contato central com uma 

transação simples sem perder qualquer vantagem 

competitiva ou detalhe local.

Nossa equipe da A&K Europa também terá prazer 

em ajudar com excursões multipaíses combinando 

a Rússia com o restante da Europa.

OS ANJOS DA GUARDA DA A&K RÚSSIA

Nossa rede única de pessoal, sempre a postos onde 

quer que você esteja, permite à A&K Rússia 

fornecer suporte sem paralelo a seus clientes, 24 

horas por dia/7 dias por semana. Depois de um 

encontro pessoal no aeroporto e uma reunião de 

orientação em seu hotel, nosso Anjo da Guarda 

estará trabalhando nos bastidores para garantir que 

seus clientes desfrutem de cada minuto de suas 

férias. Ele/ela estará sempre a apenas um telefonema 

de distância para lhe dar apoio e orientação.

CONCIERGE RAIL 

As viagens de trem na Rússia são rápidas, 

confortáveis e econômicas.Entretanto, as estações 

de trem são confusas e o manuseio de bagagem 

extenuante. O inovador serviço ‘Concierge Rail’ da 

A&K Rússia oferece a solução perfeita, com a 

garantia e a praticidade de transferências com 

acompanhante, reservas de assento e serviços de 

carregador.

EXCURSÕES EXCLUSIVAS EM TERRA

Oferecemos excursões exclusivas para clientes de 

linhas de cruzeiro que chegam nos portos de toda a 

Europa, permitindo-lhes viajar na privacidade do 

seu próprio grupo, e personalizamos sua turnê para 

atender seus interesses individuais. Nossos guias 

especializados apresentarão cada destino com 

paixão e conhecimento, mantendo a flexibilidade 

para acomodar as preferências dos clientes.

TRANQUILIDADE

Todos os fornecedores da A&K Rússia estão 

obrigados a respeitar rigorosas leis de saúde e 

segurança e os clientes são cobertos por nosso 

seguro compreensivo de responsabilidade civil.

E MOMENTOS

A A&K Rússia ter construído uma impressionante 

variedade de oportunidades de “Insider Access”, 

aqueles momentos especiais que dão a um visitante 

uma visão mais profunda do destino que escolheu e 

os recompensa com experiências e lembranças que 

só a A&K pode proporcionar.

Descubra os segredos do abrigo subterrâneo de Stalin com um ex-agente da KGB • Conheça um sobrevivente do cerco 
de Leningrado e ouça suas histórias • Saboreie um high tea (chá típico consistindo geralmente de um prato de cozido, pão 
com manteiga e chá) na casa de um famoso artista russo • Faça uma excursão exclusiva pela oficina dos restauradores de 
âmbar do Palácio de Catarina • Desfrute de uma excursão exclusiva pelo Centro de Treinamento de Cosmonautas, 
incluindo degustação de comida espacial e encontro com um cosmonauta russocosmonaut

RÚSSIA

A Rússia, um país de enormes proporções sociais, 

políticas e geográficas, continua a ser em grande 

parte desconhecida e, portanto, um dos grandes 

destinos para viagens no século XXI.

MOSCOU

Moscou é o epicentro do crescimento 

contemporâneo da Rússia, onde lembretes dos anos 

imperiais e soviéticos aparecem ao lado de 

influências ocidentais mais recentes. O Kremlin 

reconta a essência da história da Rússia com a 

Catedral da Anunciação, que data do século XV, 

bem em seu centro. Originalmente construído para 

abrigar as armas dos czares, o Arsenal hoje contém 

uma coleção de tesouros, e o Fundo de Diamante 

joias reunidas por czares e imperatrizes. Ao lado do 

Kremlin, a Praça Vermelha abriga de Catedral de 

São Basílio e o Mausoléu de Lenin.

Um centro das artes, Moscou fala com orgulho da 

Galeria Tretyakov, reunindo mais de 130.000 peças, 

inclusive obras de Rublev e Chagall. Fala também do 

Museu Pushkin, inaugurado em 1912, que abriga a 

maior coleção de arte estrangeira de Moscou, com 

um magnífico acervo de pinturas impressionistas e 

pós-impressionistas. O legado musical da Rússia tem 

lugar no lendário Teatro Bolshoi, 

impressionantemente bonito após a renovação que 

durou seis anos.

O ANEL DE OURO

Este círculo de cidades a nordeste de Moscou 

constitui um excelente roteiro turístico pela Rússia 

rural. As cidades foram criadas a partir do século XI 

G RU P O S E E XCU R S Õ E S E M  T E R R A

GRUPOS DE INTERESSES ESPECIAIS

Nossos abrangentes serviços para grupos de 

interesses especiais garantem operações terrestres 

perfeitas e propostas diferenciadas e criativas para 

que você não tenha que se preocupar com nada. 

Nossos Diretores de Grupo são os melhores em sua 

área, com conhecimentos especializados que vão da 

arte à arquitetura, da história à natureza. Quaisquer 

que sejam seus interesses, podemos elaborar uma 

proposta que atenda especificamente ao seu desejo; 

fotógrafos podem ter aulas com um profissional e 

desfrutar de uma excursão por alguns dos melhores 

pontos fotográficos de Moscou e São Petersburgo; 

amantes da história podem descobrir os locais-

chave da história da dinastia Romanov; enquanto 

gastrônomos podem desfrutar de uma sessão de 

degustação de vodca e caviar.

INCENTIVOS 

Originalidade, flexibilidade e atenção aos detalhes 

garantem o sucesso de nossos Programas de 

Incentivo. Um destino emocionante para viagens de 

incentivo, podemos facilmente organizar excursões 

criativas, incluindo oportunidades especiais para 

refeições, atividades russas tradicionais de 

construção de equipe, oradores especializados, 

visitas exclusivas e muitos outros serviços 

personalizados.

EXCURSÕES EXCLUSIVAS EM TERRA 

A A&K Rússia tem uma equipe especialista de 

Consultores de Turismo que pode personalizar uma 

Excursão Exclusiva em Terra para clientes de 

cruzeiros que visitem São Petersburgo, a 

Escandinávia e o Báltico. As Excursões Exclusivas 

em Terra permitem aos clientes acessar pontos 

turísticos menores, mais exclusivos, de acordo com 

sua própria programação. Clientes que pré-

reservarem excursões em terra conosco não 

precisarão de visto.

MOSCOU

Pontos Turísticos e Atividades 

• Acesso exclusivo ao Grande Palácio do Kremlin

•  Visita à Galeria Tretyakov de arte russa com 

apresentação exclusiva de um coro 

•  Visita ao Museu da Guerra Fria e ao Abrigo 

Subterrâneo de Stalin

•  Excursão a Sergiev Posad para visitar o Mosteiro 

da Trindade São Sérgio com acesso exclusivo à 

icônica coleção particular do patriarca 

russoicônica coleção particular do patriarca russo

• Aula de culinária russa com um chef de renome

• Visita aos bastidores do teatro Bolshoi

Espaços para Jantares de Gala

•  Um elegante Salão de Banquetes com vista para a 

Praça Vermelha

•  Um dos palácios mais exclusivos de Moscou que 

data do século XVIII

•  Um abrigo subterrâneo construído na época da 

Guerra Fria como um abrigo nuclear para os 

líderes do Partido Comunista

SÃO PETERSBURGO

Pontos Turísticos e Atividades

•  Acesso exclusivo às Salas de Ouro e de Diamantes 

do Hermitage

• Visita aos bastidores do Teatro Mariinsky 

•  Visita ao apartamento de Konstantin Romanov 

– um dos “tesouros ocultos” de São Petersburgo

•  Aula com especialista em pintura de bonecas 

Matryoshka

•  High Tea (chá típico consistindo geralmente de um 

prato de cozido, pão com manteiga e chá) na casa 

de um famoso artista russo

•  Encontro com um sobrevivente do cerco de 

Leningrado

•  Palestra sobre os czares Romanov dada por um 

historiador

Espaços para Jantares de Gala

•  Jante como um Czar nos interiores históricos de 

um famoso restaurante russo que apresenta as 

melhores tradições da cozinha russa e 

entretenimento cossaco

•  Jante particularmente em um dos museus de São 

Petersburgo

•  Desfrute de um cruzeiro com elegante jantar pelo 

rio Neva durante o qual você verá muitos dos 

principais pontos turísticos de São Petersburgo, 

maravilhosamente iluminados.

Faça do seu evento de gala um 
momento verdadeiramente memorável 
com uma peça de ballet clássico 
dançado pelos solistas do Teatro 
Bolshoi ou com uma apresentação do 
Coro do Exército Vermelho.

Nossos Serviços-Chave   Reuniões e eventos • Espaços para jantares de gala • Aluguel de equipamentos técnicos e 
suporte técnico • Catering • Decoração floral • Entretenimento • Acomodação em hotel • Transporte • Restaurantes  
• Passeios turísticos • Ingressos para eventos culturais • Guias locais multilíngues • Brindes corporativos personalizados 
•  Equipe multilíngue de gestão de eventos

BEM-VINDO

Com tamanha diversidade de costumes, cultura e 

vida selvagem, a Rússia, os Stans, a Armênia e a 

Geórgia oferecem destinos verdadeiramente 

fascinantes e, embora ainda em grande parte 

intocados, esse é o momento para visitá-los.

Na A&K Rússia, temos como missão mantermo-nos 

atualizados em relação aos progressos em todos os 

países que cobrimos. Mantemos contatos de longa 

data e uma rede de pessoal onde quer que você 

esteja, não só para garantir seu conforto e segurança, 

mas também para descobrir segredos e experiências 

locais além do alcance do viajante comum. Qualquer 

pessoa pode visitar o Hermitage, mas A&K o levará 

aos bastidores até os tesouros escondidos dos olhos 

do público nas salas restritas do museu.

Com uma equipe de funcionários dedicados em 

Moscou e São Petersburgo, nossa paixão e 

conhecimento especializado se estendem a todos os 

aspectos da sua visita, desde hotéis excelentes e 

serviços de transporte privativo aos melhores guias 

locais e experiências ímpares de acessos exclusivos 

(Insider Access). Sabemos como equilibrar suas 

necessidades de forma a revelar de forma perfeita o 

melhor que nosso destino tem para oferecer.

Rússia, os Stans, a Armênia e a Geórgia estão 

esperando para serem descobertos por você. 

Permita-nos apresentá-lo a esses encantos do velho 

mundo e experimente por si mesmo o toque extra 

especial da A&K.

Geoffrey Kent 
Fundador, Presidente e Principal Executivo 

“Ao chegar de avião em Moscou, olhei 
para a frente com medo de uma longa 
espera no controle de passaportes e na 
alfândega. Mas, assim que pisei fora do 
avião, o Anjo da Guarda da A&K estava 
me esperando e me levou imediatamente 
ao controle de passaportes e à alfândega 
sem que eu precisasse entrar em filas. 
Outros passageiros que não viajavam 
com a A&K só foram recepcionados nos 
saguões de chegada lotados e quando lá 
chegaram, eu já estava relaxando no meu 
carro com motorista, a meio caminho do 
hotel – eu me senti muito especial”.



ESPECIALISTA INSTANTÂNEO
Um guia da Rússia para profissionais de viagem

Abercrombie & Kent Inc
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Executive Towers West II,  
Suite 300, Downers Grove,  
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GASTRONOMIA 
•  Aula de culinária russa, incluindo a borscht – sopa 

tradicional em diversos países do leste europeu -, Moscou
• Degustação de caviar, São Petersburgo
•  Excursão pelo mercado central de alimentos de Moscou
•  Visita a uma fábrica de vodca com degustação, Moscou
•  Aula de culinária uzbeque, incluindo o pilav – arroz 

preparado com especiarias ao qual é adicionado um caldo

AVENTURA
•  Voo de MIG
•  Voo de helicóptero pelo Vale dos Gêiseres
•  Pesca no gelo, Kamchatka
•  Safári em motos de neve, Karelia
•  Fazenda de Falcões, Almaty

NATUREZA
•  Estude os ursos pardos, Kamchatka
•  Monte Elbrus, Cáucaso
•  Pedras de Gobustão, Azerbaijão
•  Águas termais do vulcão Ksudach
•  Mar Negro, Sochi

FAMÍLIAS
•  Encontre um cosmonauta russo, Moscou
•  Excursão exclusiva pelo Circo de Moscou
•  Passeio de Troika russa (conjunto de três cavalos atrelados 

a um trenó ou carruagem), São Petersburgo
•  Pintura de bonecas Matryoshka, São Petersburgo
•  Museu interativo Experimentarium

ARTE E & ARQUITETURA
• Estações de metrô de Moscou
• Museu Hermitage, São Petersburgo
• Exposição de ovos Fabergé, Moscou
•  High Tea (chá típico consistindo geralmente de um prato 

de cozido, pão com manteiga e chá) com um famoso 
artista russo 

• Salas de âmbar no Palácio de Catarina

MÚSICA, TEATRO E FESTIVAIS
•  Teatro Bolshoi, Moscou
•  Teatro Mariinski, São Petersburgo
•  Festival Maslenitsa, Moscou
•  Festival Noites Brancas, São Petersburgo
•  Tradicional Show de Cossacos

P E R FE ITO PA R A …

Abercrombie & Kent Italy & Croatia
Piazza San Jacopino n.7,  

Florence 50144, Italy. 
Tel +39 055 29 4629  

italy@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Europe
St Georges House, Ambrose Street,  

Cheltenham, Gloucestershire,  
GL50 3LG, UK. 

Tel +44 (0)1242 547700  
agencysales@europe.abercrombiekent.com

Abercrombie & Kent Russia
Stoleshnikov Pereulok 11,  

Office 311/313,  
Moscow 107031, Russia.  
Tel +7 (0)495 514 0089  

russia@europe.abercrombiekent.com

UZ B EQ U I S TÃO,  C A Z AQ U I S TÃO, T U RCO M E N I S TÃO, 
A Z E R BA I JÃO, A R M Ê N I A E  G EÓ RG I A

UZBEQUISTÃO

O Uzbequistão tem há muito sido um importante 

centro comercial, localizado na Grande Rota da 

Seda entre a Europa e a Ásia. As cidades de Khiva, 

Bukhara e Samarkand estão repletas de arquitetura 

intricada, cúpulas azul-turquesa, minaretes 

deslumbrantes e muitas obras com detalhes em 

mosaico. Samarkand revela a herança cultural 

desses países, e a lendária Registan é uma das mais 

impressionantes praças públicas do mundo. Seu 

impacto arquitetônico pode ser rastreado da Índia à 

Rússia. A capital Tashkent funde a beleza da cidade 

velha com modernismo contínuo. Em meio a esse 

desenvolvimento proeminente, o país mantém um ar 

de tradição com muitos artesãos locais produzindo 

tapetes feitos à mão e a linda cerâmica uzbeque, 

enquanto as performances de canto e dança 

folclórica continuam sendo espetáculos comuns.

CAZAQUISTÃO

Nono maior país do mundo e ainda um dos menos 

visitados. Astana, capital do Cazaquistão, é definida 

por um impressionante horizonte de arquitetura 

arrojada e design futurista. A cidade de Almaty 

vibra com um ar ocidental, refletido nas largas 

avenidas, parques verdes, museus e população 

urbana. Os viajantes não precisam se afastar muito 

das cidades para serem confrontados com as 

paisagens surpreendentes de Medeo Gorge e Big 

Almaty Lake.

TURCOMENISTÃO

Turcomenistão é um país verdadeiramente distinto 

oferecendo uma experiência única, bem distante da 

oferecida por seus vizinhos. A capital Ashgabat 

mostra fortes influências políticas; parques formais, 

numerosas fontes e estátuas de Turkmenbashi, 

ex-ditador do país, são encontradas ao longo de um 

mar de cúpulas turquesa e douradas, palácios e 

minaretes de mármore reluzente. A hospitalidade do 

Turkmen e seu forte senso de tradição descobrem 

um lado mais suave deste país idiossincrásico.

AZERBAIJÃO

O Azerbaijão é um país de diversidade notável, 

justapondo locais dinâmicos e modernos com 

aldeias rurais atemporais tendo como pano de fundo 

as verdadeiramente majestosas Montanhas de 

Cáucaso. Na capital Baku, imponentes arranha-céus 

cercam o núcleo antigo da cidade; um labirinto de 

ruelas estreitas, caravançarás (estalagens gratuitas 

Tenha uma aula de caligrafia em Tashkent • Visite a oficina de um famoso fabricante de marionetes uzbeque • Explore Afrosiab 
com um arqueólogo especialista • Assista a uma palestra de um historiador, pesquisador, autor e especialista em arquitetura 
medieval armênio • Assista a uma aula de culinária em Tbilisi • Saiba mais sobre a produção de vinho em Kakheti, Geórgia

para pousada das caravanas nos desertos) 

históricos, mesquitas e palácios. Fora da cidade 

encontra-se o deserto vulcânico de Gobustan, de 

onde se elevam pedregulhos enormes com gravuras 

de artistas do período neolítico. Retratando tribos 

antigas, cenas de caça e danças, os desenhos 

representam um relato histórico perspicaz da área.

ARMÊNIA

A Armênia é um país de grande beleza natural. 

Cadeias de montanhas espetaculares, lagos 

cristalinos e densas florestas dão lugar a cidades, 

como a capital Yerevan, que cantarolam com uma 

atitude relaxada que caracteriza a postura dos 

moradores diante da vida. Como a mais velha nação 

cristã do mundo, a paisagem ondulante da Armênia 

revela constantemente mosteiros e igrejas 

encantadoras nos locais mais improváveis. O centro 

espiritual do país, Echmiadzin, abriga uma das 

catedrais mais antigas do mundo e merece uma visita.

GEÓRGIA

Terra praticamente intocada de mito, história, cultura e 

tradições, a Geórgia encarna os valores da 

hospitalidade e da amizade. Deleite-se com a grande 

beleza dos picos do Cáucaso ou a paisagem mais 

verdejante dos vales Tusheti e Kazbegi. A vibração 

cosmopolita da capital Tbilisi é um centro cultural 

elegante, com galerias, igrejas e teatros escondidos 

entre ruas estreitas enfeitadas com varandas rendadas. 

A Geórgia também se orgulha de uma vasta gama de 

vinhos, e um tradicional, mas ainda assim único, 

ostentação gastronômica.


	Page1
	Page2
	Page3
	Page4
	Page5
	Page6



