
Visa Concierge 

Moscou 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:  

Espanhol       +74993506708  

Inglês        +74993506718  

Português   +74993506948  



Moscou 

Localizada às margens do rio Moskva, a imponente Moscou é a grande capital russa. A cidade viu, ao longo 

de sua existência, a consolidação da nação russa, durante os ducados de Moscou, a Idade Média, o Czarismo 

e o regime da União Soviética. 

 

A megalópole russa encanta os visitantes em todos os seus ângulos. A lendária herança cultural do Império 

Bizantino aparece nas igrejas, catedrais, edífícios históricos e até mesmo no metrô, ricamente decorado com 

arte clássica em suas abóbadas e lustres imperiais. 

 

Encontre futebol, arte, culinária, diversão e um magnífico legado imperial na moderna Rússia. 
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Mobilidade em Moscou 

Metrô: as estações de metrô de Moscou operam diariamente das 06h à 01h. A rede se estende por 365 km e 

tem 212 estações. O metrô é conhecido como Palácio Subterrâneo graças à bela decoração das estações.  

Ferrovia Transiberiana: a Ferrovia Transiberiana é uma rede que conecta a Rússia Europeia com as provínci-

as do Extremo Oriente, Mongólia e China. Atualmente, além de atração turistica, se mantém como o canal de 

comunicação mais importante do país, já que quase 30% das exportações acontecem por essa via. 

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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  Catedral de San Basilio  

Endereço Red Square, Moskva, Russia 

Telefone +7 (495) 692-59-64  

Site www.shm.ru/museum/hvb/ 

Horário Junho 1 – Agosto 1: 10h às 17h. Diariamente. 

Preço RUB 1.000,00 por pessoa 

 

A Catedral de São Basílio, localizada na Praça Vermelha, está  

inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1990. O 

Kremlin, a Praça Vermelha e a Basílica de São Basílio formam o 

coração histórico da capital russa.  
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Teatro Bolshoi 

Endereço Plaza Teatralnaya, 1. M. Teatralnaya 

Telefone +7 (495) 455 55 55 

Site www.bolshoi.ru 

Horário Consulte horários 

Preço A partir de RUB  100,00 

 

A palavra bolshoi significa grande em russo. De fato, o Teatro 

Bolshoi é um dos maiores e mais importantes centros de ópera 

e balé do mundo. O edifício está localizado na Praça Teatrálna-

ya, no bairro histórico da capital da Rússia. Em 2011, os espaços 

do teatro foram reabertos ao público após serem fechados para 

restauração em 2005. 
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Praça Vermelha 

Endereço Plaza Roja, Moscou, 109012, Russia 

Ícone da Rússia em geral e de Moscou em particular, a Praça Ver-

melha está localizada no bairro de Kitay-Górod. Ela foi a principal 

testemunha de célebres eventos históricos e desde os anos 90 é 

Patrimônio da Humanidade, ao lado do Kremlin. 

 

Rodeada pelo Kremlin, a Catedral de São Basílio, o Museu de Histó-

ria e o Mausoléu de Lênin, a Praça Vermelha tem sua origem após 

um incêndio em 1493, que destruiu as casas de madeira do local. Insertar foto 
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Museu Pushkin 

Endereco Ulitsa Volkhonka, 12, Moscou  

Telefone +7 495 697-95-78  

Site www.arts-museum.ru 

Horário 
Terça, Quarta, Sábado e Domingo, das 11h às 20h. 

Quinta e Sexta das 11h a 21h 

Preço RUB 550,00  / USD 9,40 

Segundo maior museu da Rússia, o Pushkin abriga centenas de 

peças de arte europeia, sendo superado apenas pelo Hermitage. 

O museu abriu as portas em 1912, com obras de artistas como 

Santo Botticelli e Lucas Cranach.  
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Restaurantes 

Estamos a sua disposição 24 horas 

por dia, 7 dias da semana 

Restaurante Cafe Pushkin  

Tipo de culinária Russa 

Endereço Tverskoy Boulevard, 26А, Moscou 

Horário de  

funcionamento 

Diariamente, das 12h à 00h  

Com uma bela decoração inspirada no século XIX, o Café Pushkin é indicado pa-

ra aqueles que desejam conhecer a história do país. Tudo no local nos lembra o 

tempo de Alexander Pushkin, um dos mais amados e conhecidos poetas russos.  

Inserir foto 

Inserir foto 

Inserir foto 

Inserir foto 

Restaurante White Rabbit  

Tipo de Russa 

Endereço Smolenskaya Square, 3, Moscou  

Horário de  

funcionamento 

Domingo a Quarta das 12h à 00h. Quinta a Sábado de 

12h a 02h  

Localizado sob uma cúpula de vidro no 16º andar da Passagem Smolenskiy, o 

White Rabbit é o primeiro projeto conjunto dos chefs Boris Zarkov e Vladimir 

Mukhin. O interior é bonito, moderno e ousado, e o restaurante foi conside 

rado recentemente um dos 50 melhores do mundo.  



Restaurantes 
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Restaurante Godunov  

Tipo de culinária Tradicional Russa 

Endereço Theatre Square, 5, к. 1, Moscou 

Horário de  

funcionamento 

Diariamente, das 12h à 00h.  

Este restaurante se encontra atrás da Praça Vermelha, próximo ao famoso 

hotel Metropol. O ambiente ocupa o antigo refeitório de um monastério 

de 1600, da época do reinado do Czar Bóris Godunov.  
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Restaurante Quadrum 

Tipo de culinária Italiana 

Endereço 
Ulitsa Okhotnyy Ryad, 2, Moskva Four Seasons Hotel 

Moscow 

Horário de  

funcionamento 

 Diariamente, das 12h às 23h  

Originário da Sardenha, o chef Caschili comanda o Quadrum, trazendo a 

culinária italiana a um ambiente refinado. Reconhecido como um dos 

melhores locais para se apreciar a culinária italiana na capital da Rússia, o 

restaurante se encontra no sofisticado hotel Four Seasons.  



Calendario de Jogos 

Estamos a sua disposição 24 horas 

por dia, 7 dias da semana 

Moscou 

14 de Junho 18:00 

Rússia vs Árabia Saudita 

  

Moscou, Estádio Luzhniki, Luzhnétskaya Náberezhnaya, 24  

16 de Junho  16:00  

Argentina vs Islândia  
  

Moscou, Estádio Spartak, Volokolamskoye shosse, 69  

17 de Junho 18:00 

Alemanha vs México 

  

Moscou, Estádio Luzhniki, Luzhnétskaya Náberezhnaya, 24  

27 de Junho 21:00 

Sérbia vs Brasil 
  

Moscou, Estadio Spartak, Volokolamskoye shosse, 69  

Consulte Calendario completo aqui  

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

