
Visa Concierge 

Yekaterinburg 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  



Yekaterinburg  

 Yekaterinburg se localiza no centro-oeste do grande território russo.  Bem próxima à serra dos Montes Urais, 

é uma cidade que se destaca como um centro industrial, cultural e científico. 

 

A cidade assumiu um papel preponderante durante o final da era czarista e durante a Segunda Guerra Mun-

dial. É a quarta cidade mais populosa do país e uma das sedes da Copa do Mundo de 2018  
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Guia de destino 
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Mobilidade em Yekaterinburg 

Metrô: em Yekaterinburg, as estações de metrô funcionam diariamente das 06h à 00h. Estende-se ao longo 

de 12,7 km e tem 8 estações. 

 

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.  
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Guia de destino 
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Igreja de todos os Santos 

Endereço  ul. Tolmacheva, 34, Yekaterinburg, Sverdlovskaya 

Telefone +7 343 371-61-68  

Site www.hram-na-krovi.cerkov.ru/ 

Preço 700.00 RUB por persona 

 

A enorme igreja de estilo bizantino se ergue sob o local onde, his-

toricamente, a família Romanov foi executada. A catedral foi er-

guida para honrar a antiga família imperial russa, que hoje é con-

siderada santa pela igreja ortodoxa. Muitos acreditam que  o  

dinheiro empregado na construção da rica igreja poderia ser uti-

lizado em projetos sociais, tornando o edifício bastante polêmico.  
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Museu Boris Yeltsin 

Endereço 
Ulitsa Borisa Yel'tsina, 3, Yekaterinburg, 

Sverdlovskaya oblast', Rusia, 620031 

Telefone +7 343 312-43-43 

Site htps://yeltsin.ru/ 

Horário De Martes a Domingo de 10:00 a 21:00 hrs 

Preço 200.00 RUB 

Yekaterinburg parou no dia em que o Centro Presidencial Boris 

Yeltsin foi inaugurado, em 2015. O gigantesco local inclui um mu-

seu, um centro de conferências, uma galeria de arte e uma livrar-

ia. O museu acompanha a vida do ex-primeiro ministro russo at-

ravés de sete zonas interativas, projetadas para representar sete 

dias históricos durante seu governo. 
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Sugestões de  

Atrações 
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Museu de Belas Artes de Yekaterinburg 

Endereço Calle Voevodin, 5 M. Ploshchad 1905 Goda 

Telefone +7 (343) 371 06 26 

Site www.emii.ru 

Horário 
De terça a quinta das 11h às 20h, sexta e 

domingo das 11h às 19h  

Preço RUB 100,00 

 

Fundado em 1936, este museu tem duas sedes: a primeira ocupa 

uma  antiga fábrica de ferro. A segunda sede está na velha casa 

do comerciante Bardygui. O musseu tem coleções que cobrem 

arte europeia e arte russa. A segunda destaca a vanguarda russa 

e arte nayf.  
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Sugestões de  

Atrações 
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A fronteira entre Europa e Ásia 

Endereço Novomoskovsky trakt, 17o kilómetro 

Preço Gratuito  

Localizada no topo dos montes Urais, em Yekaterinburg é possível 

observar o limite entre a Europa e a Ásia.  

 

A capital administrativa da cidade de Yekaterinburg está localizada 

na Ásia. O monumento Europa-Ásia foi construído em 2004, a 

apenas 20 minutos do estádio que sediará a Copa do Mundo da 

FIFA de 2018. De bela arquitetura contemporânea, consiste de uma 

grande escultura que representa a divisa dos continentes.  
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Restaurantes 

Estamos a sua disposição 24 horas 

por dia, 7 dias da semana 

Restaurante Bel'mesy  

Tipo de culinária Europeia, Local 

Endereço Lenin Ave, 69/1, Yekaterinburg, Sverdlovskaya oblast' 

Horário  
De domingo a quinta das 12h à 00h 

Sexta e Sábado das  12h às 02h 

O Bel'mesy está localizado em uma pitoresca varanda no histórico edifício do 

Hotel Iset. Simples e despretencioso, o restaurante possui um ótimo ambiente e 

um saboroso menu, replete de delíciais locais e europeias.  
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Restaurante Gastroli 

Tipo de culinária Europeia, Local 

Endereço Ulitsa 8 Marta, 4, Yekaterinburg, Sverdlovskaya oblast 

Horário  
De domingo a quinta das 08h à 00h 

Sexta e Sábado das  08h às 02h 

 

Um dos gastropub mais falados da cidade, o Gatroli possui um elegante e so-

fisticado menu. Seu cardápio possui pratos como costelas com geleia de to-

mate, sopa de cordeiro com vinho branco, estragão e molho de tkemali. 

Outras opções incluem  culinária árabe, e também excelentes sobremesas com 

recheios personalizados.  



Restaurantes 
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Restaurante El Paté 

Tipo de culinária Europeia, Local 

Endereço Yekaterinburg City. Ulitsa Tolmacheva 23. M Dinamo 

Horário  Segunda a Domingo 11h a 23h 

O restaurante que se inspira nas antigas e aconchegantes casas dos 

grandes escritores e intelectuais russos. Existe um menu com ares de 

culinária caseira, sendo considerado um ótimo restaurante familiar. 
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Restaurante Onegin 

Tipo de culinária Russa 

Endereço Calle Rosa Luxemburgo, 48. Piso 15. Geologicheskaya 

Horário  Segunda a domingo das 07h à 00h 

Este encantador restaurante está localizado no topo de um arranha-céu. 

Seu ótimo ambiente e excelente vista proporciona refeições in-

esquecíveis. No seu menu, preza pela reinterpretação contemporânea da 

clássica gastronomia russa. 



Calendário de Jogos 
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por dia, 7 dias da semana 

Yekaterinburg 

15 de Junho 17:00 

Egito vs Uruguai 
  

Yekaterinburg, , Ekaterimburgo Arena, Úlitsa Repina, 5  

21 de Junho 20:00 

França vs Peru  
  

Yekaterinburg, Ekaterimburgo Arena, Úlitsa Repina, 5  

24 de Junho 20:00  

Japão vs Senegal  
  

Yekaterinburg, , Ekaterimburgo Arena, Úlitsa Repina, 5  

27 de Junho 19:00 

México vs Suécia 

  

Moscou, Estadio Luzhniki, Luzhnétskaya Náberezhnaya, 24  

Consulte o calendário completo aqui  

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

