
Visa Concierge 

Sao Petersburgo 2018 

Estamos a sua disposição 24 horas 

por dia, 7 dias da semana 

A equipe do Visa Concierge na Rússia está a sua disposição nos telefones:  

Español       +74993506708  

English        +74993506718  

Portugues   +74993506948  



São Petersburgo 

A bela São Petersburgo é também conehcida como Veneza do Norte, graças a seus inúmeros rios e ilhas, Lo-

calizada na região de Leningrado, foi fundada pelo Czar Pedro, o Grande, em 27 de maio de 1703. 

 

Segunda cidade mais populosa da Rússia, São Petersburgo é a janela da Rússia para o Ocidente, sendo uma 

cidade mais europeia. Entre suas gemas arquitetônicas está o Palácio de Inverno. Construído em 1710, o belo 

edifício era um local de descanso para os czares russos.  

 

Palco de eventos históricos e culturais que mudaram o país, São Petersburgo, é uma das cidades sede da Co-

pa do Mundo de 2018. 
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Mobilidade em São Petersburgo 

Metrô: As estações de metro de São Petersburgo operam diariamente, 05h às 01h, uma vez que tem horários 

variáveis dependendo das estações e linhas ocupadas. Estende-se por 1102 km e conta com 64 estações. Pa-

ra ver o mapa clique aqui. 

Avião: movimentar-se pelo país é muito simples graças aos inúmeros voos entre as grandes e médias 

cidades. Quase todas as cidades da Rússia têm um aeroporto que,oferece, pelo menos, voos para uma cidade 

melhor conectada ao resto do país. Tenha em mente que o valor dos bilhetes aéreos pode variar de acordo 

com a distância entre as cidades.   

Carro: as condições climáticas da Rússia causam um forte impacto nas estradas. Às vezes elas estão bem 

pavimentadas, às vezes estão em péssimo estado. Com bom humor, paciência e um carro apropriado, dirigir 

na Rússia pode ser bem agradável.  

Barco: a melhor época para viajar de barco na Rússia é do final de maio até meados de outubro. Há numero-

sos cruzeiros que circulam entre Moscou e São Petersburgo, e muitos deles param em cidades que 

pertencem à região conhecida como Anel de Ouro. 
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http://maps-st-petersburg.com/img/0/metro-map-sankt-petersburg.jpg


Hermitage  

Endereço Palace Embankment, 32, Sankt-Peterburg  

Telefone +7 812 710-90-79  

Site www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/ 

Horário 

 

Terca, Quinta, Sábado e Domingo de 10h30 às 18h. 

Quarta e Sexta das 10h30 às 21h   

Preço RUB 700,00 

 

O Hermitage é um conjunto arquitetônico de seis edifícios, inclu-

indo o famoso Palácio de Inverno. Este é um dos maiores museus 

do mundo. Sua extensa coleção pertencia aos czares, e foi adquiri-

da ao longo dos séculos do Império Russo.  
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Tsarskoye Selo  

Endereço Garden St, 7, Pushkin, Sankt-Peterburg  

Telefone +7 812 465-20-24  

Site www.tzar.ru 

Horário Quarta a Segunda das 10h às 19h 

Preço RUB 1.000,00  

 

Este palácio foi  a residência oficial da família imperial russa. Hoje, 

foi convertido em um espetacular museu, com um grande acervo 

sobre a história do país e seus governantes. Localizado a 24 

quilômetros ao sul de São Petersburgo, este museu é uma prova 

do requintado gosto artístico dos czares russos.  
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Fortaleza de Pedro e Pablo 

Endereço La isla Zaiachi M. Sportivnaya, Gorkovskaya 

Telefone +7 (812) 230 64 31 

Site www.spbmuseum.ru 

Horário Segunda a Sexta das 10h a 19h 

Preço Entrada combinada de RUB 600,00 

 

Construída no início do século XVIII por Pedro I, a fortaleza tinha 

como função defender a construção de São Petersburgo. Atrav-

essando suas portas encontramos uma pequena cidade, que hoje 

abriga diferentes museus.  
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Igreja da Ressurreição de Cristo 

Endereço Náberezhnaya del canal Griboédov, 2b 

Telefone +7 (812) 315 16 36 

Site NA 

Horário Quinta a Terça das 10h30 às 18h  

Preço RUB 250,00  

 

Sua construção começou em 1883 e foi concluída em 1907 pelo 

czar Nicolas II. Também é conhecida como Catedral do Sangue 

Derramado, graças a uma tentativa de assassinato ao czar que 

ocorreu em frente à igreja. O estilo segue os modelos clássicos da 

arquitetura russa, baseado nas célebres construções de Moscou e 

Yaroslavl. 
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Restaurantes 

Estamos a sua disposição 24 horas 

por dia, 7 dias da semana 

Restaurante Restaurant Francesco 

Tipo de culinária Italiana 

Endereço Suvorovskiy Prospekt, 47, Sankt-Peterburg,  

Horário  
De Segunda a Sexta das 09h à 00h 

Sábado e Domingo das 12h à 00h 

Francesco é conhecido como um dos melhores restaurantes da cidade, e não 

decepciona. O restaurante ficou famoso por introduzir técnicas contemporâneas 

e descontraídas na gastronomia russa, combinado com um serviço amigável, 

eficiente, e um luxo discreto. 
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Restaurante L’Europe Restaurant 

Tipo de culinária Local, Europeia 

Endereço Nevsky avenue, 1/7, Sankt-Peterburg, Rusia, 191186  

Horário  
Diariamente das 07h às 10h, das 13h às 16h30  e das 

19h às 23h 

Com uma das mais belas salas de jantar de São Petersburgo, o restaurante 

L'Europe oferece um menu baseado na era czarista. Seu ambiente se inspira na 

Art Nouveau, com decoração clássica e grandes vitrais.  O menu conta ainda 

com uma ampla seleção de carnes, peixes e frutos do mar. Muitas vezes, o jan-

tar possui acompanhamenteo de música ao vivo.  



Restaurantes 
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Restaurante Taleon Restaurant 

Tipo de culinária Local, Europeia 

Endereço Nevsky avenue, 15, Sankt-Peterburg 

Horário  
De Segunda a Sexta das 12h às 23h 

Sábado e Domingo das 13h às 23h 

 

Localizado em um famoso hotel 5 estrelas, o restaurante Taleon recria o luxo 

da aristocracia russa em seu auge. Seu menu sofisticado apresenta culinária  

clássica russa e francesa, além de pratos contemporâneos internacionais. O 

interior mantém um ambiente suntuoso.  
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Restaurante Red. Steak & Wine 

Tipo de cozinha Steakhouse 

Endereco Ulitsa Lenina, 9, Sankt-Peterburg  

Horario  
Quinta a Domingo de 12h às 23h. Sexta e Sábados 12h à 

01h  

Este criativo restaurante possui uma ótima decoração, com murais de arte 

primitivista e elementeos de madeira. Seu menu conta com excelentes opções 

de carnes, além de alternativas para todos os públicos.  



Calendario de Jogos 

Estamos a sua disposição 24 horas 

por dia, 7 dias da semana 

São Petersburgo 

 

15 de Junho 18h 

Marrocos vs Irã  
  

São Petersburgo, Estádio de San Petersburgo, Futbólnaya Alleya, 1  

19 de Junho 21h 

Egito vs Rússia  
  

São Petersburgo, Estádio de San Petersburgo, Futbólnaya Alleya, 1  

22 de Junho 15:00  

Brasil vs Costa Rica  
  

São Petersburgo, Estádio de San Petersburgo, Futbólnaya Alleya, 1  

26 de Junho 21:00 

Nigéria vs Argentina 

  

Moscou, Estádio Luzhniki, Luzhnétskaya Náberezhnaya, 24  

Consulte Calendario completo aquí  

http://welcome2018.com/es/matches/

