Algemene reisinformatie

Moskou is de hoofdstad van de Russische federatie en ook de grootste stad in
Europe met meer dan 11,5 miljoen inwoners.
Moscow is politieke, economische en culturele centrum van het land en deze
Russische hoofdstad telt momenteel meer dan
honderd verschillende nationaliteiten en entische groepen.
Moskou staat bekend om haar turbulente geschiedenis en de erfenis daarvan is te
zien door de hele stad. Na vele eeuw een
stad van Tsaren te zijn geweest, is het later stap voor stap gevormd door het
communisme. Verscheidene interessante historische
gebouwen dateren uit deze beide periodes, zoals St. Basil’s kathedraal, het Kremlin,
het rode plein en het Bolshoi theater.
Naast deze historische monumenten, heeft deze snel gegroeide cosmopolitische
stad nog tal van andere toeristische trekpleisters
waaronder veel culturele hoogtepunten, vele winkelmogelijkheden en restaurant.
Munteenheid: Roebel (import/export verboden)
Plaatselijke tijd: Central European Time + 2 uur
Klimaat: landklimaat met hete droge zomers en extreem koude winters, met in de
wintertemperaturen varierend van 0 tot -29° en
in de zomer van 29 to 7°C
Visum procedure Rusland
Om te reizen naar Rusland, zowel zakelijk als privé is een visum verplicht. En het is
van belang dit visum vroegtijdig aan te vragen.
Afhankelijk van het benodigde soort visum, dient u in ieder geval in het bezit te zijn
van een identiteitsbewijs wat minimaal nog zes

maanden geldig is. Daarnaast heeft u een goed gelijkende pasfoto, een
verzekeringsdocument voor dekking in Rusland en een
uitnodiging van bijvoorbeeld het hotel of bedrijf waar u naar toe gaat.
Belangrijk: Messe Düsseldorf GmbH is niet gerechtigd om uitnodigingen te
verstrekken voor uw visumaanvraag.
De benodigde visa kunnen in Nederland aangevraagd worden bij:
Visumbalie Rusland
Zeestraat 100
2518 AD Den Haag
Telefoon: +31 702 170 120
Fax: +31 702 170 119
E-mail: info@vhs-nederland.com
Openingsuren Visumbalie Rusland:
Ma-vr van 09:00 tot 17:00
Dossier indienen (visumaanvragen): van 9:00u tot 16:00u
Afhalen van paspoorten: van 14:00u tot 17:00u
Za, zo - gesloten
website: www.vhs-nederland.com

