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Se & gJøRe
Storslagent, mektig, full av historie – og moderne. 
i Moskva kan du nyte av storbylivet døgnet rundt 
og restaurantene, shoppingen og utelivet har for 
lengst tatt livet av fordommene om et grått makt-
sentrum fra østblokktiden.

siske historien de siste 
700 årene, består av fire 
palass, fire katedraler, 
omringet av Kremlmu-
ren med Kremltårn. Dette 
er den mest kjente av de 
russiske festningene, og 
representerer den rus-
siske og tidligere sovje-
tiske politiske makt. Dette 
er et naturlig sted å starte 
for å få en historisk innfø-
ring som er et godt grunn-
lag når man begir seg ut i 
resten av byen. 

Den RøDe plaSS
Den Røde Plass ligger 
rett ved Kreml. Dette er et 
gammelt torg, og den vik-
tigste plassen i Russland. 
Mange store, historiske 
hendelser har foregått her; 
alt fra kroning av russiske 
tsarer til angrep fra fien-
den. Under Sovjetregimet 
ble den brukt til store mili-
tærparader, og til å avholde 
politiske folkesamlinger. I 

 Dette hiStoRiSke 
feStningSveRket, 
SoM RepReSente-
ReR hveR tiDSal-
DeR i Den RuSSiSke 
hiStoRien De SiSte 
700 åRene, BeStåR 
av fiRe palaSS, fiRe 
kateDRaleR, oMRin-
get av kReMlMuRen 
MeD kReMltåRn. 

Pris: Billettsystemet er en 
forvirrende affære, da du 
må kjøpte billett for nesten 
hver eneste attraksjon 
innenfor murene. Forhør 
deg med billettørene,men 
prisene begynner på rundt 
40 R for barn og 80 R for 
voksne. Kreml kan holdes 
stengt for publikum grun-
net statsbesøk eller andre 
seremonier. 
www.kremlin.museum.ru

Russlands maktsen-
tRum ståR høyreist med 
sine praktbygg og sin ver-
denskjente plass. Områ-
dene rundt Kreml og Den 
røde plass er fulle av 
minner fra blant annet det 
russiske imperiet og sov-
jettiden. Mens festnings-
verket Kreml represen-
terer hver tidsalder i den 
russiske historien de siste 
700 årene og er symbolet 
på den russiske makten, 
har den Den Røde Plass 
vært scenen for viktige 
historiske hendelser gjen-
nom mange hundre år. 
Her har tsarer blitt kronet 
og politiske folkesamlinger 
blitt holdt. Her ligger også 
den vakre og storslagne 
St.Basilskatedralen med 
sine fargerike kupler. Fort-
satt fører alle hovedveier 

til Den røde plass og fort-
satt er det byens og landets 
fremste samlingspunkt. Men 
Moskva er mer enn gran-
diose bygg og plasser. Og 
den har for lengst kvittet seg 
med det sterke østblokk-
preget. Storbyen har endret 
seg i raskt tempo og utviklet 
seg til en storby som holder 
tempoet oppe døgnet rundt. 
Her finner du restauranter 
med mat fra hele verden 
og du finner barer som like 
gjerne kunne ligget i London 
eller Paris. I Moskva kan du 
shoppe i fasjonable butikker, 
nyte folkelivet i den hygge-
lige gågaten Arbat eller få 
en kulturopplevelse for livet 
i det legendariske Bolsjoj-
teatret.

kReMl
Dette historiske festnings-
verket, som representerer 
hver tidsalder i den rus-
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1991 kom den med på ver-
densarvlista til Unesco, og 
er en av de største turistat-
traksjonene i Moskva. 

St. BaSilS kateDRal
Midt på Den Røde Plass 
ligger St. Basils Katedral, 
som er et verdensberømt 
russisk arkitektonisk mester-
stykke. Katedralen, som ble 
bygget i 1561, både var og 
er svært spesiell med sine 
åtte små kirker rundt hoved-
kuppelen. Hver kirke er hen-
given til hver sin helgen. 
Det sies at Ivan IV, som ble 
kronet til den første tsaren 
i Russland og fikk bygget 
katedralen, fikk skrapt ut 
øynene til arkitektene etter 
at de var ferdige, slik at de 
aldri mer skulle kunne lage 
noe så vakkert igjen. 
Pris: Voksne 86 R, studen-
ter og barn over 7 år 43 R
Adresse: Den Røde Plass

BolSJoJ-teatRet
Det verdensberømte tea-
teret ble grunnlagt i 1776, 
men erstattet i 1856 etter 
en stor og ødeleggende 
brann. Teateret har vært 
sentrum for den beste rus-

 Det veRDenSBeRøMte teateRet Ble 
gRunnlagt i 1776, Men eRStattet i 1856 
etteR en StoR og øDeleggenDe BRann. 
teateRet haR væRt SentRuM foR Den 
BeSte RuSSiSke Ballet- og opeRakunSt 
gJennoM tiDene. SvaneSJøen haDDe pRe-
MieRe heR i 1877, og haR Blitt Satt opp 
hveRt åR SiDen.

siske ballet- og operakunst 
gjennom tidene. Svane-
sjøen hadde premiere her 
i 1877, og har blitt satt opp 
hvert år siden. 
Pris: Fra 20 R
Adresse: Teatralnaya Plos-
schad. Nærmeste metro 
stasjon: M. Okhotny Ryad 
og M. Teatralnaya
www.bolshoi.ru/en

tRetyakov galleRi
Med sine 62 haller og 130 
000 malerier og skulpturer 
har det russiske nasjonal-
galleriet verdens største 
samling av russisk kunst.
Pris: Voksne 225 R, barn 
og studenter 130 R 
Adresse: Lavrusjinskjij 
pereulok 10
Tlf. +7 (495) 951 13 62 
www.tretyakovgallery.ru/
english

MoSkva  
zoologiSke hage
Dette er en av Europas 
største og beste zoologiske 
hager, grunnlagt i 1864. 
Adresse: 1 Bolshaya Gru-
zinskaya
Tlf. +7 (495) 255 5375

Mat & DRikke
ReStauRanteR
Russlands kulinariske tradisjoner går tilbake til de 
dagslange matfestene i det 19. århundrets aris-
tokrati, til kålsuppe og poteter som ”vanlige” rus-
sere har blitt fostret opp på. Som en kontrast 
til matmangelen under Sovjettiden, er det i dag 
omtrent ikke den rett du ikke kan finne blant Mos-
kvas mange tusen restauranter. tiden på døgnet 
har heller ingenting å si, byen later til å ha flere 24 
timers åpne restauranter enn noen annet sted i 
europa. Skal du spise som russerne selv, til tross 
for at de i stadig høyere grad benytter seg av de 
internasjonale restaurantene, prøver du den tradi-
sjonelle retten pelmeny, som er en slags kjøttravi-
oli. avslutt med bliny, den russiske pannekaken.

Mu-Mu Cafe
Her kan du velge blant et 
enormt utvalg av russiske 
retter til lave priser. Du for-
syner deg selv, og dette er 
en god og billig måte å bli 
kjent med russiske mattra-
disjoner på, sammen med 
russerne selv. Det finnes 
flere avdelinger
Adresse: ul. Arbat 45/23
Tlf. +7 (495) 241 1364

ReD SquaRe, 1
Denne restauranten, som 
ligger på Den røde plass, 
er kjent for sin spesielle 
meny. Den er satt sammen 
av ulike russiske oppskrif-
ter funnet i historiske arki-
ver, og er en kulinarisk reise 
gjennom Russlands mat-
tradisjoner. Prisene er for-
holdsvis høye, men til gjen-
gjeld spises maten også i 
historiske omgivelser. 
Adresse: Røde Plass 1
Tlf. +7 (495) 692 11 96 / +7 
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(495)692 10 16
www.redsquare.ru

puShkin Cafe
Dette stedet er av mange 
russere beskrevet som den 
beste restauranten i Russ-
land. Med interiør som 
minner om tidlig 20.århun-
dre, blir måltidet en stilfull 
opplevelse med kelnere 
som er så høflige at de 
minner om skuespillere. 
Et kvalitetssted for å spise 
russiske retter, med dertil 
høye priser. Åpent døgnet 
rundt. 
Adresse: Tverskoy Boule-
vard 26a
Tlf. +7 (495) 739 0033

Beluga
Haute couture-innrednin-
gen i denne ”kaviar-baren” 
passer perfekt til stedets 
eksklusive spesialitet; per-
lehønsegg. Kaviaren er dyr 
og serveres som den er, 
i gram, akkompagnert av 
mørkt brød, pasta og gril-
lede grønnsaker. Eksklu-
sivt, dyrt og prangende, 

men også dette er en del 
av Moskva. 
Adresse: 12/9 Spirido-
nevsky Pereulok
Tlf. +7 495 411 4444

Belezza
Denne italienske restau-
ranten ligger under jorden, 
og kan være vanskelig å 
finne. Men klarer du det, 
vil den eksklusive og spe-
sielle atmosfæren vise seg 
fra sin beste side, gjennom 
sine fem separate spise-
stuer, og et VIP rom som 
er dekket med Versace 
kreasjoner fra bunn til topp. 
Maten er italiensk/middel-
havsinspirert. 
Adresse: Ulitsa Krasnaya 
Presnaya 23
Tlf. +7 (495) 252 1214 

tofu
Et populært sted for unge 
russere. Denne vegetarres-
tauranten er et lettere alter-
nativ til de russiske restau-
rantene, og maten er inspi-
rert av asiatiske, japanske 
og indonesiske mattradisjo-
ner. Organisk sushi, sala-

ter, supper og fruktdesser-
ter står på menyen, og inte-
riøret er enkelt og minima-
listisk. Et populært valg for 
russerne da sushi-bølgen 
kom over Moskva for en tid 
tilbake. 
Adresse: 2/4 Malaya Dmi-
trovka, bygning 2
Tlf. +7 (495) 299-3073

kafeeR 
Kafeene i Moskva er preget 
av en avslappet atmosfære, 
velsmakende retter og ofte 
live musikk som en bonus. 
De er åpne til langt ut på 
kvelden, og et fascinerende 
sted å sitte for å observere 
en viktig del av russernes liv 
- nemlig kafèkulturen. 

Coffee Mania Cafè
En amerikansk-inspirert 
kafë med vennlig atmos-
fære og jazzmusikk. Dette 
er et populært sted for folk 
i alle aldersgrupper, og 
på menyen står alle slags 
typer kaffe. Det serveres 
også middelhavsinspirert 
mat og smakfulle frokoster. 
Adresse: På hjørnet av 

Rozhdestvenskaya og 
Pushechnaya.
Tlf. +7 (495) 775 43 10

Sky lounge
For en av Moskvas beste 
utsikter, ta turen opp til 22. 
etasje på det russiske viten-
skapsakademiet på Lenin-
sky Prospekt. Etter å ha tatt 
heisen opp alle de 22 eta-
sjene, vil en sikkerhetsvakt 
møte deg i døren, og lede 
deg til denne fancy kafeen. 
Adresse: Russian Academy 
of Sciences, Leninsky Pro-
spekt 32a
Tel: +7 (495) 938 5104

pR ogi 
Denne litteraturkafèen er 
møtestedet for russiske 
journalister, kunstnere og 
studenter. Interiøret er 
enkelt, prisene er lave, og 
stedet har en velfylt bok-
handel. Kafeen oriente-
rer seg rundt et intelligent 
og oppdatert publikum, og 
dette er et fint sted å starte 
for eksempel før en konsert. 
Åpen 24 timer i døgnet. 
Adresse: Bolshaya Dmi-
trovka st. 23

BaReR & natteliv
Med tusenvis av barer og restauranter er dette 
byen som aldri sover. frem til 1990-tallet bestod 
utescenen mest av hotellbarer, men nå har 
Moskva ett av europas mest intense og levende 
uteliv. velg mellom sigarbarer, sportsbarer, kitshy 
Sovjet-tema-barer og et uendelig antall moderne 
cocktailbarer, diskotek og nattklubber. 

B2
Med fem etasjer er dette 
utestedet omtalt som “a mini 
metropolis of nightlife”. Plas-
sert på Bolsjaja Sadovaja 
kan du feste deg gjennom 
natten på stedets chill-out 
lounge, jazzhjørne, danse-
gulv, restauranter, karaoke-
bar, sushibar eller biljardhall.
Adresse. bol.Sadovaya 8
Tlf. +7 (495) 20 999 18
www.b2club.ru

gauDi aRena
Dette utestedet blir omtalt 
som Moskvas beste når det 
kommer til dansemusikk. 
Kjente DJ-er spiller nesten 
hver uke, og med syv 
barer, VIP område og Chill-
out Zone er dette stedet i 
en klasse for seg. 

Adresse: Skladochnaya 
Ulitsa 1, Bldg 19
Tlf. +7 (495) 508 8060
www.guadiarena.ru

DeniS SiMaChev BaR
Et sted du ikke kommer til å 
glemme med det første, er 
Denis Simachev Bar. Det er 
den kjente russiske fashion-
designeren Denis Simachev 
som har kombinert siste 
trender med den sovjetiske 
testamentariske gaven, og 
stedet er preget av kitchy 
detaljer i stilfullt interiør. 
Baren blir til en nattklubb 
etter klokken 22, og alt fra 
russisk pop til den beste 
hip-hop i byen spilles.
Adresse: Stoleshnikov 
pereulok 12,bldg 2 
Tlf. +7 (495) 6295702
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puShkin Cafe
Dette stedet er av mange 
russere beskrevet som den 
beste restauranten i Russ-
land. Med interiør som 
minner om tidlig 20.århun-
dre, blir måltidet en stilfull 
opplevelse med kelnere 
som er så høflige at de 
minner om skuespillere. 
Et kvalitetssted for å spise 
russiske retter, med dertil 
høye priser. Åpent døgnet 
rundt. 
Adresse: Tverskoy Boule-
vard 26a
Tlf. +7 (495) 739 0033

Beluga
Haute couture-innrednin-
gen i denne ”kaviar-baren” 
passer perfekt til stedets 
eksklusive spesialitet; per-
lehønsegg. Kaviaren er dyr 
og serveres som den er, 
i gram, akkompagnert av 
mørkt brød, pasta og gril-
lede grønnsaker. Eksklu-
sivt, dyrt og prangende, 

men også dette er en del 
av Moskva. 
Adresse: 12/9 Spirido-
nevsky Pereulok
Tlf. +7 495 411 4444

Belezza
Denne italienske restau-
ranten ligger under jorden, 
og kan være vanskelig å 
finne. Men klarer du det, 
vil den eksklusive og spe-
sielle atmosfæren vise seg 
fra sin beste side, gjennom 
sine fem separate spise-
stuer, og et VIP rom som 
er dekket med Versace 
kreasjoner fra bunn til topp. 
Maten er italiensk/middel-
havsinspirert. 
Adresse: Ulitsa Krasnaya 
Presnaya 23
Tlf. +7 (495) 252 1214 

tofu
Et populært sted for unge 
russere. Denne vegetarres-
tauranten er et lettere alter-
nativ til de russiske restau-
rantene, og maten er inspi-
rert av asiatiske, japanske 
og indonesiske mattradisjo-
ner. Organisk sushi, sala-

ter, supper og fruktdesser-
ter står på menyen, og inte-
riøret er enkelt og minima-
listisk. Et populært valg for 
russerne da sushi-bølgen 
kom over Moskva for en tid 
tilbake. 
Adresse: 2/4 Malaya Dmi-
trovka, bygning 2
Tlf. +7 (495) 299-3073

kafeeR 
Kafeene i Moskva er preget 
av en avslappet atmosfære, 
velsmakende retter og ofte 
live musikk som en bonus. 
De er åpne til langt ut på 
kvelden, og et fascinerende 
sted å sitte for å observere 
en viktig del av russernes liv 
- nemlig kafèkulturen. 

Coffee Mania Cafè
En amerikansk-inspirert 
kafë med vennlig atmos-
fære og jazzmusikk. Dette 
er et populært sted for folk 
i alle aldersgrupper, og 
på menyen står alle slags 
typer kaffe. Det serveres 
også middelhavsinspirert 
mat og smakfulle frokoster. 
Adresse: På hjørnet av 

Rozhdestvenskaya og 
Pushechnaya.
Tlf. +7 (495) 775 43 10

Sky lounge
For en av Moskvas beste 
utsikter, ta turen opp til 22. 
etasje på det russiske viten-
skapsakademiet på Lenin-
sky Prospekt. Etter å ha tatt 
heisen opp alle de 22 eta-
sjene, vil en sikkerhetsvakt 
møte deg i døren, og lede 
deg til denne fancy kafeen. 
Adresse: Russian Academy 
of Sciences, Leninsky Pro-
spekt 32a
Tel: +7 (495) 938 5104

pR ogi 
Denne litteraturkafèen er 
møtestedet for russiske 
journalister, kunstnere og 
studenter. Interiøret er 
enkelt, prisene er lave, og 
stedet har en velfylt bok-
handel. Kafeen oriente-
rer seg rundt et intelligent 
og oppdatert publikum, og 
dette er et fint sted å starte 
for eksempel før en konsert. 
Åpen 24 timer i døgnet. 
Adresse: Bolshaya Dmi-
trovka st. 23

BaReR & natteliv
Med tusenvis av barer og restauranter er dette 
byen som aldri sover. frem til 1990-tallet bestod 
utescenen mest av hotellbarer, men nå har 
Moskva ett av europas mest intense og levende 
uteliv. velg mellom sigarbarer, sportsbarer, kitshy 
Sovjet-tema-barer og et uendelig antall moderne 
cocktailbarer, diskotek og nattklubber. 

B2
Med fem etasjer er dette 
utestedet omtalt som “a mini 
metropolis of nightlife”. Plas-
sert på Bolsjaja Sadovaja 
kan du feste deg gjennom 
natten på stedets chill-out 
lounge, jazzhjørne, danse-
gulv, restauranter, karaoke-
bar, sushibar eller biljardhall.
Adresse. bol.Sadovaya 8
Tlf. +7 (495) 20 999 18
www.b2club.ru

gauDi aRena
Dette utestedet blir omtalt 
som Moskvas beste når det 
kommer til dansemusikk. 
Kjente DJ-er spiller nesten 
hver uke, og med syv 
barer, VIP område og Chill-
out Zone er dette stedet i 
en klasse for seg. 

Adresse: Skladochnaya 
Ulitsa 1, Bldg 19
Tlf. +7 (495) 508 8060
www.guadiarena.ru

DeniS SiMaChev BaR
Et sted du ikke kommer til å 
glemme med det første, er 
Denis Simachev Bar. Det er 
den kjente russiske fashion-
designeren Denis Simachev 
som har kombinert siste 
trender med den sovjetiske 
testamentariske gaven, og 
stedet er preget av kitchy 
detaljer i stilfullt interiør. 
Baren blir til en nattklubb 
etter klokken 22, og alt fra 
russisk pop til den beste 
hip-hop i byen spilles.
Adresse: Stoleshnikov 
pereulok 12,bldg 2 
Tlf. +7 (495) 6295702
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Shopping
De to hovedshoppingsenterne i Moskva heter 
guM og okhotny Ryad, i nærheten av Den røde 
plass. for mer variasjon og originalitet enn du 
finner i de vanligste sentrene, bør du imidlertid ta 
turen opp tverskaya. en lang spasertur blant histo-
riske bygninger, skobutikker og spesialbutikker for 
gourmetmat. Se opp for eliseyevsky Magazin som 
selger Russlands dyreste sjokolader, beste vodka 
og russiske te-kaker. i tretyakovsky proyezd ligger 
designerbutikkene fra hele verden. 

aRbat, moskvas sjaRme-
Rende og livlige gågate 
som har beholdt sin intel-
lektuelle og kunstnerlige 
atmosfære, er shopping-
område nummer én. Et 
mindre, men kanskje mer 
originalt sted for shopping-
entusiaster, er Pyatniskaya, 
sør for Kreml. Kunstnere 
selger sine malerier og 
skulpturer i de mange gal-
leriene og små butikkene 
langsmed denne gaten. 
Her finnes også vintage-
butikker, og butikker som 
selger brukte designer-

klær. Shopping-mekkaet for 
turister, ligger øst i Moskva 
i Izmailovsky. Det koster 
1,75 R for å komme inn til 
dette fantastiske markedet, 
som blant annet byr på alt 
fra matryoshka-dukker til 
smykker og Sovjet-propa-
gandaplakater. I Moskva 
er det generelt mange 
markeder rundt om i byen, 
som selger både klær, mat 
og møbler. Kunstinteres-
serte må sjekke ut det ori-
ginale kunstmarkedet ved 
Moskva-elven, ved siden 
av Central House of Artists. 

BoalteRnativeR

til mandag, og frokost er 
inkludert i prisen. 
Pris: Dobbeltrom fra 3900 R
Adresse: 2/18 Petrovskiye 
Linii
Tlf. +7 (495) 621 1060 / 
105-3050
www.hotel-budapest.ru

akaDeMiCheSkaya
Også dette hotellet ligger 
sentralt, og er du bare ute 
etter et enkelt sted å sove, 
kan Akademicheskaya by 
på rene rom og senger til 
en lav pris. En oppgrade-
ring koster heller ikke så 
mye, du vil få både større 
rom, senger og bad, i tillleg 
til at vinduene er tykkere og 
holder støyen utenfra unna. 
Flere og flere turister har 
fått øynene opp for dette 
rimelige alternativet. 
Pris: Dobbeltrom fra 1300R
Adresse: 1 Donskaya 
Ulitsa
Tlf. +7 (495) 223 08 97 / +7 
(812) 314 65 76  

BaltSChug  
keMpinSki
Russisk luksus, hvor både 
Michael Jackson og presi-
denter har bodd i toppsui-
tene, er femstjerners-hotel-
let Baltschug Kempinski.
Med sine 3 restauranter, to 
barer, innendørs basseng, 
spa og badstue for å nevne 
noe, er dette hotellet stedet 
for luksus og velvære, like 
sør for Moskva-elven. 
Pris: Dobbeltrom fra 8800 R
Adresse: 1 Ulitsa Balchung
Tlf. +7 (495) 230 5500/ 
230 6500
www.kempinski-moscow.
com

BuDapeSt 
Bygget som huser dette 
trestjernes hotellet ble 
bygget i 1876, men da som 
et leilighetskompleks. På 
slutten av det 20.århundre 
ble det omgjort til hotell, 
og har blitt pusset opp 
de siste årene. Tilbyr 20 
prosent rabatt fra fredag 

 et MinDRe, Men kanSkJe MeR oRigi-
nalt SteD foR ShoppingentuSiaSteR, eR 
pyatniSkaya, SøR foR kReMl. kunStneRe 
SelgeR Sine MaleRieR og SkulptuReR i 
De Mange galleRiene og SMå Butikkene 
langSMeD Denne gaten. 
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flyplaSS
Sheremetevo-2 Airport 
ligger 3 mil nord for sen-
trum. Det går ingen tog 
inn til byen, men flybus-
sen vil kjøre deg til nær-
meste undergrunnssta-
sjon (Rechnoi Vokzal eller 
Planernaya) hvor du kan 
ta metroen videre. Bussen 
koster cirka 143 R. Det let-
teste er imidlertid å bestille 
en taxi online før du reiser, 
for eksempel på:
www.moscow-taxi.com 

Beregn 45 minutter med 
taxi og minst 90 minutter 
med bus og metro. 
www.sheremetyevo-airport.ru

Domodedovo Airport 5 mil 
sør for sentrum. Herfra går 
det direktetog til Paveletsky 
stasjon, som er like sør for 
selve bykjernen. Toget tar 
cirka 40 minutter, og koster 
100 R. Taxi fra Domoded-
ovo koster fra 856-1400 R, 
og tar cirka en time. 
www.domodedovo.ru

Innenlandsfly lander på  
flyplassen Vnukovo Inter-
national Airport, som  
ligger 3 mil sørvest for 
Moskva. Taxier derfra 
og inn til byen ligger på 
mellom 730-1000 R.

lokaltRafikk
Undergrunnsbanen i 
Moskva er en attraksjon i 
seg selv, og med avganger 
hver 90. minutt er den det 
raskeste og det mest til-
gjengelige transportmidde-
let i byen. 

Ved 06-tiden om morge-
nen går første avgang, og 
siste rundt klokken 01 om 
natten. Det koster 17 R for 
en tur, 75 R for fem og 150 
R for ti. Ingen student- eller 
honnørrabatt. 

tRikken kjøReR Rundt  
i de mest sentrale områ-
dene av Moskva, det 
samme gjør trolleybussene 
og de tradisjonelle bus-
sene. Billetten koster 11 R. 

Undergrunnsbanen 
anbefales imidlertid da de 
sistnevnte har en tendens 

til å være overfylte og ikke 
alltid presise. 

taxi
CITy TAxI
Tlf. 789 3232 / 238 1001

KRASNAyA GORKA 
Tlf. 381 27 46
 
poSt
Hovedpostkontoret ligger 
på 26 Myasnitskaya, og har 
åpent hver dag fra 8-19.45

apotek
Apotek 36.6
Adresse: Strastnoj b-r, d. 
4/3
Adresse: ul.B Bronnaysa, 
d.5 str. 1

tannhelSe
American medical centers
Adresse: Moscow 26, 
building 6, Prospekt Mira 
(inngang fra Grokholsky 
Pereulok)
Tlf. +7 (495) 933 77 00
www.amcenter.ru/en

fakta

innByggeRtall
12 millioner

valuta
1 rubel (R) =  100 
kopek

åpningStiDeR
10-19 hver dag unntatt 
søndag. Mange butik-
ker og banker har døg-
nåpent og holder åpent 
i helger og på offentlige 
fridager.

inteRnett
www.moscow-city.ru
www.moscowcity.com
http://all-moscow.ru/
moscow.en.html

aviSeR
The Moscow Times:
www.themoscowtimes.
com
exile: www.exile.ru
Movoskie Novosti 
(Moscow news):  
www.mn.ru

gReit å vite

kaRt

telefon
+7 

elektRiSitet
220 volt

nøDnuMMeR
Brann: 01
Politi: 02
Ambulanse: 03
Redningssentral: 0911 (fra 
enhver mobiltelefon)

tuRiStByRå
Gostiny Dvor 4, Ilyinka
Tlf. +7 (495) 232 5657
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