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Autêntica caça à Aurora Boreal e expedição às cidades mais nórdicas da Rússia 3000 km de jornada ferroviária 
conectando impressionantes metrópoles como Moscou, São Petersburgo e Murmansk no Mar Branco. 
 
Além de explorar as famosas metrópoles de Moscou e São Petersburgo, descubra o extremo norte da Rússia a bordo de um 
trem privado para caça à Aurora Boreal. Nosso trem oferece escolha de 2 categorias de alojamento, com opção de banheiro e 
chuveiro privativo dentro da cabine (Gold) ou instalações compartilhadas por vagão (Standard Plus). O trem é composto por 
vagão restaurante, bar e uma área de conferências para palestras e entretenimento a bordo. Viajar de trem é a maneira mais 
confortável, segura e confiável de explorar o norte russo durante os meses de inverno. Os vôos geralmente podem ser 
atrasados ou cancelados por dias em função do mau tempo. 
 
Expresso Luzes do Norte | Destaques da jornada 
 

• Moscou, a metrópole europeia mais vibrante e com desenvolvimento mais dinâmico da Europa; 
• Kremlin, o coração do poder na Rússia; 
• São Petersburgo, antiga capital imperial, fundada por Pedro o Grande há mais de 300 anos; 
• Murmansk, a cidade mais ao norte da Rússia; 
• Caça à Aurora Boreal em florestas intocadas; 
• Cidade de gelo em Kirovsk; 
• Passeios de Huskies e renas; 
• Vilarejo Samii. 

 
  
Tipos de Cabine:  
Cabine Gold 
- Para aqueles que procuram o máximo em conforto, 1 ou 2 pessoas por cabine. 
Os vagões-cama Gold oferecem o tipo de acomodação mais espaçosa e confortável no nosso trem privado. As cabines Gold têm banheiro, 
lavabo e ducha particulares. Cada cabine oferece 1 cama inferior e 1 cama superior, uma mesa junto a janela panorâmica, uma poltrona em 
frente a cama inferior, pequeno guarda-roupas e espaço para guardar pertences. Em cada cabine há tomadas europeias de 220 V, compatíveis 
com as máquinas de barbear, carregar telefones celulares, computadores portáteis e máquinas de fotografar. Os vagões estão dotados de 
ar condicionado (controle individual).  
O ar condicionado só funciona quando o trem está em movimento.  
Cada vagão-cama Gold tem 5 cabines que podem ser reservadas para o uso duplo ou single. 
Dimensões da cabine Gold: 
Cabine 2,00 x 3,50 = 7,0 metros quadrados | Cama inferior 120 x 185cm. | Cama superior 80 x 185cm. 
 
Cabine Standard Plus 
- A categoria mais popular, 1 ou 2 pessoas por cabine. 
O Standard Plus, assim como o Deluxe Silver constituem o tipo de acomodação mais popular no nosso trem fretado. As cabines Standard 
Plus são equipadas com 2 camas inferiores e 2 camas superiores. Como só as duas camas inferiores são usadas para dormir, as duas camas 
superiores podem ser usadas como espaço suplementar para as bagagens – ou podem simplesmente ser levantadas. Os banheiros e os 
lavabos para o uso comum estão em ambas as extremidades de cada vagão-cama Standard Plus. Os vagões-cama estão dotados de ar 
condicionado (controle central). O ar condicionado só funciona quando o trem está em movimento. Em cada cabine há uma tomada europeia 
de 220 V, compatível com as máquinas de barbear, carregar telefones celulares, computadores portáteis e máquinas de fotografar. Cada 
vagão-cama Standard Plus tem 9 cabines que podem ser reservadas para o uso duplo ou single. 
Dimensões da cabine Standard Plus: 
Cabine 2,00 x 2,00 = 4,0 metros quadrados | Camas 65 x 185cm. 
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01 dia | 12.fevereiro 2021 (sexta-feira) 
MOSCOU 
Chegada no aeroporto internacional de Moscou, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, recepção e 
traslado ao hotel selecionado. Conheça o seu hotel e tenha o restante do dia livre para recarregar as energias e descobrir 
Moscou no inverno. A maioria das lojas estão abertas, mesmo nos fins de semana e geralmente até as 22h00. Aproveite para 
comprar souvenir moscovitas para seus amigos e roupas de inverno apropriadas para sua exploração ao Norte!.  
Acomodação em Moscou. 
 
02 dia| 13.fevereiro 2021 (sábado) 
MOSCOU >>> EXPRESSO LUZES DO NORTE 
Dia inteiro de programação. Conheceremos o "coração da Rússia" - Kremlin e as impressionantes catedrais ortodoxas em seu 
território. Atravessaremos a famosa Praça Vermelha com tempo de visitas e para um café quentinho no Shopping GUM, um 
dos mais antigos centros comerciais cobertos da Europa. Nosso passeio panorâmico lhe mostrará o Teatro Bolshoi, o Edifício 
do Parlamento (Duma), ao longo do rio Moscou até a Catedral do Cristo Salvador, Rua Arbat, Colina dos Pardais e a imponente 
Universidade de Lomonosov, uma das 7 Torres de Stalin. Continuamos pelo Parque da Vitória e Convento de Novodevichy. À 
noite, após late check-out do hotel, por volta da meia-noite, embarcaremos no Expresso Luzes do Norte, dando início à nossa 
jornada de 2.000 km com destino ao Circulo Polar Ártico. 
Acomodação a bordo do Expresso Luzes do Norte. 
 
03 dia | 14.fevereiro 2021 (domingo) 
EXPRESSO LUZES DO NORTE 
Dia inteiro no trem, teremos a sensação das grandes dimensões da Rússia, que se estendem por mais de 10.000 km de leste a 
oeste e mais de 5.000 km de sul a norte. Enquanto a paisagem pela janela do trem é de campos totalmente cobertos de neve 
com temperaturas externas bem abaixo de 0° C, você desfruta de um ambiente interno aquecido na sua cabine, nos 
restaurantes e bar-lounge. Nossos guias-acompanhantes hoje farão palestras com uma visão profunda da história e da cultura 
da Rússia. Depois do jantar, teremos uma animada apreciação de vários tipos de vodkas russas. 
Acomodação a bordo do Expresso Luzes do Norte. 
 
04 dia | 15.fevereiro 2021 (segunda-feira) 
KIROVSK 
Na parte da manhã, alcançamos a estação Apatity, desde onde faremos uma rápida transferência para a cidade vizinha de 
Kirovsk. Lá, visitaremos uma vila de gelo única, construída em formato de iglu a partir de cubos de gelo. De acordo com as 
condições climáticas, à noite saímos da cidade para nossa 1ª caça à Aurora Boreal. Disponibilizaremos snowmobiles para nos 
levaremos ao topo das montanhas, de onde temos as melhores vistas e posicionamento para admirar o fenômeno da Aurora. 
Acomodação em Kirovsk. 
 
05 dia | 16.fevereiro 2021 (terça-feira) 
KIROVSK >>> MURMANSK  
Pela manhã, continuamos a viagem ao norte de ônibus para a Aldeia Samii, onde teremos uma introdução à cultura e à vida 
das pessoas locais – que nomeiam o vilarejo - Samii. Veremos como eles vivem e teremos a experiência de um curto passeio 
de trenó puxado por renas. À noite, chegamos à Murmansk, o ponto mais ao norte de nossa expedição. A segunda 
oportunidade para caça à Aurora Boreal será após o jantar. Especialistas locais de alta experiência irão nos levar para os lugares 
onde há as maiores chances de captar as Luzes do Norte. 
Acomodação em Murmansk. 
 
06 dia | 17.fevereiro 2021 (quarta-feira) 
MURMANSK  
Murmansk foi fundada há pouco mais de 100 anos, em 1915, nas margens do Mar de Barents. O porto é livre de gelo no inverno 
graças ao fluxo do golfo. É a maior cidade do mundo ao norte do Círculo Ártico. Na parte da manhã, um passeio panorâmico 
nos levará para ver os lugares mais importantes da cidade. A tarde é livre. À noite, sairemos para nossa terceira oportunidade 

ITINERÁRIO | 10 dias / 09 noites)  
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de caça à Aurora. Hoje, nossos experientes especialistas em Aurora locais levarão todos à lugares inéditos que permitem as 
melhores chances de ver a Aurora Boreal - é claro e como sempre, se as condições climáticas permitirem. 
Acomodação em Murmansk. 
 
07 dia | 18.fevereiro 2021 (quinta-feira) 
MURMANSK >>> EXPRESSO LUZES DO NORTE 
Na parte da manhã, retornamos de volta ao nosso trem privado Expresso Luzes do Norte, que hoje o leva de volta para o sul, 
com destino à São Petersburgo. Enquanto descansamos, teremos nossas refeições com tema de especialidades locais, palestras 
de nossos guias acompanhantes, e o cenário de um milagre de inverno branco e calmo pela janela do trem. 
Acomodação a bordo do Expresso Luzes do Norte. 
 
08 dia | 19.fevereiro 2021 (sexta-feira) 
SÃO PETERSBURGO 
Antes da hora do almoço chegamos em São Petersburgo, a "janela da Rússia para a Europa" no Mar Báltico. A cidade foi 
fundada há mais de 300 anos pelo Tsar Peter o Grande, que convidou arquitetos europeus para projetarem a cidade. Um 
passeio panorâmico pela tarde nos levará aos pontos turísticos como Palácio de Inverno (Hermitage), Catedral de São Isaac e 
a Catedral do Salvador no Sangue Derramado, Fortaleza de São Pedro e São Paulo e Nesvky Prospect. 
Acomodação em São Petersburgo. 
  
09 dia | 20.fevereiro 2021 (sábado) 
SÃO PETERSBURGO 
Visitaremos o Museu Hermitage (Palácio de Inverno) - um destaque cultural do nosso tour. O Palácio de Inverno era a antiga 
residência dos czares e hoje é o lar de uma das melhores coleções de arte do mundo. Faremos também uma visita ao Palácio 
de Catarina, com a sua extraordinária Sala de Ambar, outro destaque inesquecível.  
Acomodação em São Petersburgo. 
 
10 dia | 21.fevereiro 2021 (domingo) 
SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de São Petersburgo para tramites de check-in e embarque 
em voo com destino a cidade de origem. 
 
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            RÚSSIA | Carnaval no Expresso Luzes do Norte by 
(                           Moscou, Kirovsk, Murmansk & São Petersburgo 
                       (ATP RU 10.049) 
  

 
 

www.asiatotal.com.br 

 
 
 
- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa em serviço compartilhado com assistência do representante do trem no idioma 
inglês; 
- Passeios de acordo ao especificado no itinerário em serviço compartilhado com guia local no idioma português ou espanhol 
de acordo com a disponibilidade;  
- 09 (nove) noites de hospedagem na categoria escolhida com pensão completa, sendo 9 (nove) café da manhã, 08 (oito) 
almoço & 9 (nove) jantares, de acordo ao especificado no itinerário acima, as cabines Gold tem banheiro privativo na cabine, 
e as cabines Standard Plus tem os banheiros nas pontas dos vagões; 
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas os 07 (sete) dias da semana no emergencial da Ásia Total Operadora. 
 
 
 
 
 
- e-tickets internacionais (consultar as nossas promoções e tarifas especiais); 
- Cartão de assistência de viagem;  
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas (recomendasse entre 100 a 120 Euros por pessoa). 
 
 
 
 
 
 

Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Moscou 01 Marriott Aurora ou similar Standard Room 
Trem 02 Expresso Luzes do Norte Cabine Gold ou Standard Plus 
Kirovsk 01 Severnaya ou similar Standard Room 
Murmansk  02 Azimut ou similar Standard Room  
Trem 01 Expresso Luzes do Norte Cabine Gold ou Standard Plus 
São Petersburgo 02 Radisson ou similar Standard Room 

 
 
 
 
 
 
 

Cabine Saídas Duplo Individual 
Gold 

12fev 2021 
5.680,00 8.500,00 

Standard Plus 3.980,00 5.600,00 
 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 01 passageiro viajando; 
2) Os valores acima informados são por opção/tipo de cabine no trem nas saídas fixas e não está incluído o imposto IRRF de 7,90%; 
3) A sequência de excursões e visitas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio em caso de circunstâncias imprevistas (por exemplo, clima, 
trabalhos de construção em estradas ou eventos oficiais e delegações políticas); 
4) Aurora Boreal é um fenômeno natural. A caça à Aurora Boreal e a aparição da mesma está sujeita às condições climáticas; 
5) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 

HOTÉIS & CABINES PREVISTOS 

 VALORES 
Valores por pessoa em Euros 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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1) Entrada 40% (quarenta por cento) e saldo em até 05 (cinco) vezes sem juros no cheque pré-datado; 
2) Entrada 40% (quarenta por cento) e saldo em até 03 (três) vezes sem juros nos cartões de crédito Visa ou Mastercard. 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos até 91 dias antes da partida é isento de multas, será cobrado apenas 200,00 Euros de custos administrativos 
pela prestação de serviço;  
2) Cancelamentos entre 90 e 61 dias antes da partida, cobrindo 25% do valor total da reserva;  
3) Cancelamentos entre 60 e 31 dias antes da partida, cobrindo 50% do valor total da reserva;  
4) Cancelamentos entre 30 e 15 dias antes da partida, cobrindo 75% do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos entre 14 e 01 dias antes da partida, cobrindo 90% do valor total da reserva; 
6) Cancelamentos com 01 dia ou menos da partida, ou no-show, cobrindo 100% do valor, não há reembolso; 
7) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem. 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva, e também o acréscimo da sinalização de cabine 
reservada, sendo EUR 500,00 para as cabines Standard Plus, e de EUR 1.500,00 para as cabines Gold por pessoa. Em caso de 
efetivação da reserva, esses valores serão descontados no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o 
valor será retido como Taxa de Prestação de Serviço de Consultoria; 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários - Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina – Rússia: Brasileiros não precisam de visto para permanência de até 90 dias; recomendado apresentar o CIV 
(Certificado Internacional de Vacina) contra a febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 (dez) dias antes do embarque.  
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


