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Ucrânia     08 noites 

 

Encantador, magistral, impressionante... não faltam adjetivos para expressar o que é este país, repleto de história, para 

ser explorado no leste da Europa.  

 

A Principal Operadora Turística, tem roteiros exclusivos e personalizados com os melhores hotéis, passeios e guias 

experientes. 

 

Gastronomia, Arte, História, Compras, Lazer e muito mais este lugar privilegiado pode oferecer. 

 

A Ucrânia com seus antigos costumes e tradições, a surpreendente arquitetura de Odesa, a antiga cidade de Lviv com 

igrejas e castelos medievais, sem esquecer da capital Kiev que tem impressionante arquitetura na cidade velha. Aqui 

você encontra a autêntica gastronomia da Ucrânia.Com uma bela paisagem, este país seguro e muito agradável, te 

espera... venha viajar conosco 

 

ROTEIRO 

 

Dia 1º SÃO PAULO / LVIV 

Apresentação para embarque no aeroporto de S. Paulo, com destino a Ucrânia. 

 

Dia 2º LVIV  

Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao Hotel. Hospedagem e restante 

do dia livre para aproveitar as dicas oferecidas pela Principal Operadora 

Turística 

 

Dia 3º LVIV - City tour Cidade Velha e Passeio Subterrâneo  

Após café da manhã visitaremos a Praça do Mercado que é a pedra angular da 

cultura diversificada de Lviv. Caminharemos na estrada de paralelepípedos para 

chegar à Igreja Armênia, à Catedral Dominicana, à Catedral da Assunção da 

Bem-Aventurada Virgem Maria e à Capela da Família Boim.  

http://www.principaloperadora.com.br/
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O misterioso mundo subterrâneo de Lviv conecta todos os principais edifícios da cidade antiga e serve como adegas e 

abrigo. Juntamente com o seu guia, você vai explorar os estreitos túneis, catacumbas e masmorras que existe desde a 

Idade Média.  

A masmorra abaixo da Igreja dos Jesuítas é a mais famosa de todas. Ainda guarda resquicios das antigas muralhas 

defensivas do século XIII. Remanescentes do Castelo Príncipe Lev podem ser encontrados sob a Catedral Dominicana. 

Não muito longe dali, você encontrará instrumentos medievais de tortura. O passeio termina na masmorra sob a Igreja 

da Transfiguração. 

O Museu da Farmácia também será um dos destaques do seu passeio. O museu oferece histórias fascinantes sobre as 

características antigas da farmácia. 

 

A experiência 

• Ande pelas ruas de paralelepípedos e desfrute da beleza e singularidade da Praça do Mercado 

• Descubra a história e diversidade cultural da cidade 

• Visite os pontos de referência mais significativos de Lviv, como a Catedral Dominicana, a Igreja dos Jesuítas, a 

Capela da Família Boim e muito mais 

• Explore as principais masmorras de Lviv, localizadas sob o centro histórico de Lviv 

• Visite o Museu da Farmácia subterrânea e a Mina de Café de Lviv, ingresso incluído 

 

Dia 4º LVIV / KIEV  

Em horario combinado, transfer ao aeroporto para embarque 

com destino a Kiev, chegada e transfer ao hotel, restante do dia 

livre. 

 

Dia 5º KIEV - City tour privativo de 3 horas de carro 

Café da manhã e saída para um tour panorâmico desta 

encantadora cidade, conhecendo as principais atrações de Kiev 

com conforto em um passeio turístico de 3 horas de carro particular.  

Fundada no século V, com magníficos exemplos de arquitetura Catedrais, prédios públicos etc. situada nas margens do 

rio Dieper, Avenida Kreshchatik, Catedral de São Vladimir, a porta dourada de Kiev, visita interior da igreja de São André 

e Catedral de Santa Sofia,  

Uma introdução perfeita ao passado e ao presente de Kiev Compre algumas lembranças feitas à mão e peças vintage no 

mercado ao ar livre na Andriyivskyy Descent. 

Saiba mais sobre o histórico Golden Gate, originalmente construído no século 11 e reconstruído pelo regime soviético 

em 1982.  

Veja as cúpulas douradas da Catedral de Santa Sofia, a elegante Ópera Nacional e a impressionante Universidade de T. 

Shevchenko. Obter uma vista deslumbrante sobre o rio Dnieper a partir do deck de observação no Kreschatyi Park. Em 

seguida, experimente a vibração boêmia do mercado ao ar livre na Andriyivskyy Descent e maravilhe-se com a beleza 

da Igreja de St. Andrew.  

Descubra as curiosas esculturas de Landscape Alley nas ruas movimentadas e caminhe pela Khreshchatyk Street, 

reconstruída após a Segunda Guerra Mundial no estilo neoclássico da arquitetura stalinista do pós-guerra. 
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A experiência 

• Veja as atrações mais emblemáticas de Kiev com um guia local 

• Compre algumas lembranças feitas à mão e peças vintage no mercado ao ar livre na Andriyivskyy Descent 

• Saiba mais sobre a Catedral de Santa Sofia e o Portão Dourado 

• Caminhe pela Rua Khreshchatyk, no coração do centro da cidade 

• Obtenha uma introdução perfeita ao passado e ao presente de Kiev 

 

Dia 6º KIEV: Excursão Kiev-Pechersk Lavra e Museu da Segunda Guerra Mundial 

Café da manhã, hoje faremos um tour interessante. Nosso guia irá ao seu hotel para início da visita a uma das atrações 

turísticas mais populares de Kiev, a Kiev Pechersk Lavra, que agora está incluída na lista do Patrimônio Mundial da 

UNESCO. Descubra os segredos do mosteiro que durante séculos desempenhou um papel importante na vida histórica 

e cultural do país. Saiba mais sobre a história deste mosteiro fascinante através de exposições, você pode subir a torre 

do sino por uma taxa adicional.  

Após sua visita ao mosteiro, sua excursão continuará no Museu da Segunda Guerra Mundial, que consiste em uma 

exposição ao ar livre de veículos militares e museu coberto dentro da Estátua da Mãe Pátria. Saiba mais sobre a Segunda 

Guerra Mundial e a luta contra o nazismo no território da Ucrânia com o seu guia experiente. Retorno ao hotel  

A noite, como sugestão, pode aproveitar para um by Nigth. 

 

A experiência 

• Descubra o espetacular mosteiro de Kiev-Pechersk Lavra 

• Experimente uma visita inesquecível ao mosteiro das cavernas 

• Saiba mais sobre a Segunda Guerra Mundial no território da 

Ucrânia 

• Suba na famosa Lavra Bell Tower para ter vistas panorâmicas 

de Kiev 

• Aproveite o conforto de ter a saída e o retorno ao hotel 

Dia 7º KIEV / ODESSA 

Em horário combinado, transfer ao aeroporto para embarque com destino a Odessa, chegada e transfer ao hotel, 

restante do dia livre. 

 

Dia 8º ODESSA City tour privativo 

Café da manhã e Tour de 06 horas privativo com guia em espanhol 

Odessa, conhecida como a "Pérola do Mar Negro" é uma das cidades mais encantadoras da Ucrânia.  

Hoje vamos fazer uma excursão no ótimo Boulevard Primorsky. Veremos a recentemente renovada Praça Ekaterina, o 

monumento recriado à Rainha Ekaterina II, o monumento ao Duc de Richelieu, bem como as famosas 192 Potemkin 

Steps.  

Nosso tour continua pelas ruas peitorais de Odessa até o Palácio do Xá para ver alguns dos exemplos da notável 

arquitetura do século XIX de Odessa. Seguindo vendo o Teatro de Ópera e Balé, um dos mais belos da Europa, e depois 

pelas ruas principais, incluindo as ruas Reshelievskaya e Deribasovskaya.  

Ao longo do passeio, faremos paradas frequentes em belas atrações e maravilhas arquitetônicas, como a Estação 

Ferroviária Principal, a Avenida Shevchenko, a Praça e monumento de 10 de abril, a luxuriante Avenida Francesa e a 

fábrica de Champagne, bem como a instituição Filatov de investigações oculares, e muitos outros.  

 

http://www.principaloperadora.com.br/
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A experiência 

• Veja os passos de Potemkin que ficaram famosos no filme Eisenstein "Battleship Potemkin" 

• Visite a Odessa Opera House, conhecida por ser uma pérola da arquitetura européia 

• Desça a rua Deribasovskaya e aprenda sobre sua rica história 

 

Dia 9º ODESSA: TOUR PELO MUSEU SHUSTOV COGNAC COM DEGUSTAÇÃO 

Café da manhã e saída para explorar uma parte de Odessa que poucos conhecem. Começaremos com uma caminhada 

passando em um shopping center e um hotel luxuosamente ornamentados, construído em 1899. Visitaremos as 

barracas na vizinha Praça Sobornaya para encontrar a lembrança perfeita.  

Depois vamos até a Fábrica de Conhaque Odessa Shustov pelas pitorescas ruas de Odessa. A mais antiga fábrica de 

produção de conhaque e uma das bandeiras do Império Russo, o conhaque de Shustov (ganhou o Grand Pris na 

Exposição Mundial em Paris). Visita a quatro salas de museus para aprender sobre conhaque e finalize sua excursão 

degustando 5 tipos de conhaque vintage. 

Restante do dia livre para visitas que você pode fazer com a nossa sugestão de passeios que oferecemos em todas as 

viagens. 

 

A experiência 

• Visite o centro histórico da cidade mais internacional da Europa 

• Prove Shustov Cognac e sua excelente qualidade 

• Compre conhaque e chocolate artesanal exclusivo na Factory Shop 

 

Dia 9º ODESSA /BRASIL 

Café da manhã e em horário conveniente, traslado ao aeroporto de Odessa 

para saída de retorno ao Brasil ou seguir para outra viagem em um dos nossos 

roteiros. 

 

Incluído no roteiro 

• 02 noites em Lviv: ASTORIA HOTEL ou similar 

• 03 noites em Kiev: BONAPART HOTEL ou similar 

• 03 noites em Odessa: FRAPOLLI 21 HOTEL ou similar 

• City tour com serviços privativos em Lviv com guia em espanhol, Cidade Velha e Passeio Subterrâneo 

• City Tour em Kiev com guia em espanhol, 

• Tour em Kiev-Pechersk Lavra e Museu da Segunda Guerra Mundial, guia em espanhol 

• City tour com serviços privativos em Odessa com guia em espanhol 

• Tour com degustação de conhaque Shustov em Odessa 

• Transfer aeroporto / hotel / aeroporto em Lviv, Kiev e Odessa com serviço privativo  

• Ingressos nas atrações, quando mencionadas 

 

Preço por pessoa em baixa temporada a partir de Euro 1.388,00 

Consulte parte aérea com embarque de sua cidade ou aeroporto próximo. 

Solicite DESCONTO para sua viagem com amigos, em tarifa especial 
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