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A Copa do Mundo 2018 acontecerá em 
um local de cultura muito diferente da 

nossa. Por isso, preparamos uma cartilha 
rápida sobre o que você precisa saber 
sobre a Rússia, e como se virar nesse            
pitoresco país – planejamento é tudo!



4

DOCUMENTOS
Você precisa de um passaporte válido por mais de seis meses 
para entrar na Rússia. O Seguro Viagem não é obrigatório para 
turistas na Rússia, mas é altamente recomendado, já que pode 
ajudar muito em questões de saúde, bagagem extraviada, entre 
outras situações.

Crianças e adolescentes precisam de autorizações especiais caso 
não viagem com os pais. Você pode ver tudo sobre viagem com 
crianças aqui.

Caso queira levar seu animal de estimação, veja os procedimen-
tos aqui.

Visto

A Rússia não exige visto para brasileiros que vão a turismo 
por até 90 dias, mas isso não faz com que a imigração seja menos 
rigorosa. Além de fiscalizarem cada centímetro do seu passaporte, 
os agentes russos também fornecerão um formulário, que deve 
ser preenchido em duas vias. Uma das vias fica com o turista, que 
deve imprescindivelmente entregá-lo no momento da volta para 
o Brasil. Ou seja, cuide bem desse formulário.

MOEDA
A moeda russa é o Rublo (рубль/руб). Recomendamos que você 
troque seus Reais por Euros aqui no Brasil e troque pelo Rublo lá 
na Rússia.

https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/criancas-no-aviao
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/animais-a-bordo/animais-no-aviao
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IDIOMA
Nem o alfabeto é familiar! Na Rússia, o 
alfabeto oficial é o cirílico e as palavras 
soam muito diferentes do idioma latino. 
Montamos um pequeno glossário, com 
uma tentativa de pronúncia, para que 
possamos te ajudar.

Bom dia доброе утро Dôbre útra

Boa tarde добрый вечер Dôbre viétcher

Boa noite Спокойной ночи Spókôinoi notchi

Oi! привет! Príviet!

Sim да Da

Não не Niet

Por favor Пожалуйста Pajálsta

Com licença, por favor Извините, пожалуйста Izvinítie, pajálsta

Meu nome é... Меня зовут... Mênia zavút...

Obrigado (a) Спасибо Spassíba

Você pode me ajudar? Вы можете мне помочь? Ve mojéte minie pómotch?

Você fala inglês? Вы говорите по-английски? Ve gavaríte pa-anglísski?

Você fala português? Вы говорите по-португальски? Ve gavaríte pa-portugalski?

Quanto custa isso? Сколько это стоеит? Skólka éta stó-eit?

Eu não falo russo я не говорю по-русски Nien gaváriu pa-rússki

Não entendo я не понимаю Ia ni panimá-iu

Desculpe-me Извините меня Izvinite menia

Onde fica o toalete? Где туалет? Gdiê tualhet?

Eu preciso ir para... Мне нужно пойти ... Mniê nújno paietí

Aeroporto аэропорт Aeráport

Hotel отель Atêl

Hospital больница Balinitsa

Que horas são? Который час? Katorí-chas?

Português Russo Pronúncia
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AEROPORTO DE MOSCOU
É lá que começa sua viagem pela Rússia.

O Aeroporto Internacional Domodedovo está localizado a 22 km 
ao sul de Moscou, e opera com mais de 70 companhias aéreas, o 
maior número de conexões nacionais e internacionais na Rússia. 
Dois terminais (doméstico e internacional) são unidos, formando 
um edifício.

Localização: Moskovskiĭ aėroport Domodedovo - Domodedovsky 
District, Moscow Oblast 142015

Como chegar ao Aeroporto de Moscou?

Ônibus

Ônibus rápidos e modernos Scania Express oferecem conexões 
entre o aeroporto e a estação de metrô Domodedovskaya (tempo 
de viagem: 25-30 minutos). As passagens podem ser adquiridas no 
aeroporto, no balcão número 0. O acesso à parada de ônibus está 
situado na ala direita do aeroporto.

Trem

A estação ferroviária Paveletsky possui um terminal de passageiros 
ligado ao aeroporto com uma linha de alta velocidade. Trens ex-
pressos Aeroexpress circulam entre Paveletsky-Moscow e o Domo-
dedovo Airport (tempo de viagem: 40 minutos).

Táxi

A conexão com a estação de metrô Domodedovskaya (tempo de 
viagem: 25-30 minutos) custa aproximadamente cerca de R$ 70.

Coordenadas para sistemas de navegação GPS: 

N 55° 24’ 31” 

E 37° 54’ 22”

A estrada principal que conduz ao centro de Moscou é a rota 
Kashirskoe, que está ligada ao porto por um cruzamento (Domo-
dedovo Airport Road).
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Kremlin Praça Vermelha

Parque Gorki

Moscou

Torre Ostankino 

PONTOS TURÍSTICOS
Veja os principais pontos turísticos nas 
cidades que receberão os jogos da 
competição.
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Museu Hermitage Catedral do Sangue Derramado Avenida Nevsky Prospekt

Cruzador Aurora Palácio Peterhof

São Petersburgo
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Catedral de Königsberg

Complexo Arquitetônico e Histórico do 
Kremlin de Kazan

Nizhny Novgorod Kremlin

Cathedral of St. Theodore Ushakov

Samarskaya Luka National Park

Kaliningrad Amber Museum

Kaliningrado

Kazan Nizhny Novgorod

Saransk

Samara
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Igreja do Sangue

Dolphinarium “Riviera”

Canal Volga-Don

Gorky Park

Ecaterimburgo

SochiRostov-on-don

Volvogrado
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Estádio de Krestovsky (Zenit Arena) - 
São Petersburgo

Capacidade para 69.501 torcedores

Contruído entre 2008 - 2016, inaugurado 
em 2017.

Time local: FC Zenit San Petersburgo

Estádio de Kaliningrado (Arena Baltika)

Capacidade para 45.015 torcedores

Contruído entre 2014 - 2017, inaugurado 
em 2017.

Time local: FC Baltika Kaliningrado

Estádio Olímpico Luzhniki - Moscou

Capacidade para 81.500 torcedores

Inaugurado em 1956, remodelado de 2014 
a 2017.

Time local: Seleção Russa.

ESTÁDIOS
Os jogos serão disputados em 12 estádios 
russos. São eles:

Estádio Spartak (Otkrytie Arena) - Moscou

Capacidade para 46.990 torcedores

Inaugurado em 2014.

Time local: Spartak de Moscou.
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https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/546861/sao-sebastiao-pousada-porto-mare?CN=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o&C=12344&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o%2C+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brasil
https://www.facebook.com/hospedariacasadapedra/
http://arace.eco.br/
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/546861/sao-sebastiao-pousada-porto-mare?CN=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o&C=12344&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o%2C+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brasil
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Kazan Arena - Kazan

Capacidade para 45.105 torcedores

Contruído entre 2010 - 2013, inaugurado 
em 2013.

Time local: Rubin Kazan.

Estádio de Nizhny Novgorod

Capacidade para 55.300 torcedores

Inaugurado em 2017.

Time local: FC Volga Nizhny Novgorod.

Estádio Cosmos Arena - Samara

Capacidade para 44.198 torcedores

Contruído entre 2014 - 2017.

Time local: PFC Krylia Sovetov Samara.

Arena Mordovia - Saransk

Capacidade para 45.015 torcedores

Contruído entre 2010 - 2012, ampliado em 
2017.

Time local: FC Mordovia Saransk.
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https://www.facebook.com/hospedariacasadapedra/
http://arace.eco.br/
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/546861/sao-sebastiao-pousada-porto-mare?CN=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o&C=12344&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o%2C+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brasil
https://www.facebook.com/hospedariacasadapedra/
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Rostov Arena - Rostov-on-don

Capacidade para 43.702 torcedores

Em construção.

Time local: FC Rostov.

Estádio Olímpico Fisht - Sochi

Capacidade para 47.659 torcedores

Inaugurado em 2014.

Arena Volvogrado

Capacidade para 45.568 torcedores

Em construção.

Time local: FC Rotor Volgograd.

Estádio Central de Ecaterimburgo

Capacidade para 44.130 torcedores

Inaugurado em 1957, atualmente em 
renovação.

Time local: SC Ural.
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http://arace.eco.br/
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/546861/sao-sebastiao-pousada-porto-mare?CN=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o&C=12344&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o%2C+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brasil
https://www.facebook.com/hospedariacasadapedra/
http://arace.eco.br/
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Kholodets

Parece bem esquisito, mas é realmente 
um pudim de carne, ou uma gelatina re-
cheada com carne.

Borscht

Sopa de beterraba e tomate.

Solyanka

Sopa picante com molho azedo, que pode 
ser feita com carne, cogumelos ou peixe.

CULINÁRIA
O clima frio não permite que diversos tipos 
de vegetais cresçam em solo russo. Da 
mesma forma, é necessário que a comida 
tenha sustância o suficiente para que o 
corpo aguente o frio. Veja aqui os princi-
pais pratos da culinária russa.

Blini

Tipo de panqueca ou crepe que pode ser-
vir para canapés ou mesmo para café da 
manhã, podendo combinar ingredientes 
doces e salgados.

https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/546861/sao-sebastiao-pousada-porto-mare?CN=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o&C=12344&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o%2C+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brasil
https://www.facebook.com/hospedariacasadapedra/
http://arace.eco.br/
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/546861/sao-sebastiao-pousada-porto-mare?CN=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o&C=12344&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o%2C+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brasil
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Goluptsi

“Charuto” de repolho recheado com carne, 
servido com molho vermelho.

Draniki

Panqueca ou bolinho frito de batata e 
cebola. 

Frango à Kiev

Apesar do nome que remete à capital da 
Ucrânia, o prato foi criado em Moscou. 
Trata-se de peito de frango recheado, frito 
ou cozido.

Pelmeni

Uma massinha recheada servida com 
molho. O recheio mais tradicional é o de 
carne, e o molho azedo acompanha.

Salada Olivier

A famosa Salada Russa, com maionese, 
batata, ervilha, picles, cenoura, cebola e 
ovo cozido. 

Stroganov

O nome te lembra algo? É ele mesmo, o 
nosso querido estrogonofe.

https://www.facebook.com/hospedariacasadapedra/
http://arace.eco.br/
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ho/546861/sao-sebastiao-pousada-porto-mare?CN=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o&C=12344&CT=0&rooms%5B0%5D%5Badults%5D=2&rooms%5B0%5D%5Bchildren%5D=0&S=S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o%2C+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brasil
https://www.facebook.com/hospedariacasadapedra/
http://arace.eco.br/
http://arace.eco.br/


16

DICAS DE TURISMO
 › A voltagem é 220W, e recomendamos 

que você leve um adaptador universal.
 › Conheça São Petersburgo! A cidade é o 

Centro Cultural do Leste Europeu. Fizemos 
um post especial sobre o local em nosso 
blog, saiba mais sobre São Petersburgo 
aqui!
 › A gorjeta em restaurantes e hotéis é 

incentivada.
 › Não saia da Rússia sem uma                 

Matryoshka – aquelas bonequinhas de 
madeira que, quando abertas, revelam 
mais bonequinhas dentro de si.
 › Por conta de diversos acontecimentos 

recentes e do tamanho do evento esporti-
vo que a Rússia sediará, a segurança con-
tra ataques terroristas e atentados estará 
massiva.
 › Caso vá visitar algum russo, tire os sapa-

tos ao entrar na casa, aperte as mãos dos 
anfitriões e leve um presente – são costu-
mes locais.
 › Não deixe garrafas vazias em cima de 

mesas. Na tradição russa, quando uma 
garrafa estiver vazia, deve ser colocada no 
chão.
 › Para ter acesso à internet ou usar seu 

celular na Rússia, recomendamos que 
você adquira um chip internacional para 
viagens ou um chip russo. Veja mais infor-
mações sobre usar seu celular em viagem 
internacional aqui.

TRANSPORTE
 › Do Aeroporto de Moscou ao centro da 

cidade, você pode pegar o trem Aeroex-
press.
 › Ônibus são organizados e baratos. Ro-

dam toda a cidade de Moscou, 24 horas. 
 › Não recomendamos o aluguel de carros, 

já que a burocracia para turistas pode ser 
grande, e o trânsito não é dos mais fáceis.
 › Se for se locomover por táxis, sempre 

negocie o preço antes de entrar no veículo. 
 › Há Uber na Rússia – pode ser uma for-

ma fácil de locomoção e, por vezes, mais 
barata.
 › De Moscou para as outras cidades onde 

ocorrerão as partidas de futebol, você 
pode recorrer a trens e ônibus.
 › São Petersburgo tem uma boa linha de 

metrô.

CLIMA
Na época dos jogos, a Rússia estará em 
seu período mais quente – as médias de 
temperatura vão de 15ºC a 25ºC (sim, esse 
é o clima mais quente do país). Porém, 
aqui vale aquela dica de mãe: leve um ca-
saquinho. Além de, geralmente, fazer frio 
no voo, é possível que haja algum impre-
visto meteorológico.

https://blog.edestinos.com.br/2013/07/sao-petersburgo-o-centro-cultural-do-leste-europeu/
https://blog.edestinos.com.br/2013/07/sao-petersburgo-o-centro-cultural-do-leste-europeu/
https://blog.edestinos.com.br/2017/08/4-dicas-para-usar-seu-celular-no-exterior/
https://blog.edestinos.com.br/2017/08/4-dicas-para-usar-seu-celular-no-exterior/
https://blog.edestinos.com.br/2017/08/4-dicas-para-usar-seu-celular-no-exterior/
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GOSTOU DO NOSSO CONTEÚDO? 

Acesse nosso site para as          
melhores ofertas para sua viagem 

Acesse nosso blog para informações 
sobre destinos e dicas de viagem 

Acesse nossas redes sociais para acompanhar           
ofertas, inspirações de viagens e tirar suas dúvidas

http://edestinos.com.br
https://www.youtube.com/user/eDestinoscombr
https://twitter.com/eDestinos
https://www.instagram.com/edestinos
https://www.facebook.com/eDestinosBrasil
http://edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br

