Kurzusok/heti óraszám:
A kurzus: heti 20 óra
általános orosz
nyelvtanfolyam
B kurzus: heti 25 óra orosz
nyelvtanfolyam (A kurzus
+ választható heti 5 óra a
következő témakörökben:
üzleti nyelv, média
Oroszországban, orosz
irodalom, kultúra, történelem, média stb.)

2008

Csoportlétszám:
maximum 10 fő
Nyelvi szintek:
6 szinten oktatnak.
Kezdési időpontok: január
7-től két hetente
Teljesen kezdők kezdési
időpontjairól kérjük,
érdeklődj!
Szállás: családoknál,
egyágyas szobában,
félpanzióval, hétvégén
teljes ellátással
vagy bérelt lakásban,
egyágyas szobában,
önellátással.
Tetszőleges kategóriájú
szállodai elhelyezés is
megoldható.
A szállás vasárnaptól
vasárnapig biztosított.

Oroszország

A tanfolyam főszezoni
felára: 06.04-től 09.23-ig:
60 EUR/hét
(Az oktatás árai
városnézést, tananyagokat
és ingyenes internetet is
tartalmaznak.)
Szállás:
családoknál, egyágyas
szobában, félpanzióval,
hétvégén teljes ellátással
vagy bérelt lakásban,
egyágyas szobában,
önellátással.
160 EUR/hét
Szentpéterváron
190 EUR/hét Moszkvában
További kurzusok:
TRKI vizsgaelőkészítő
kurzusok
Magánórák (heti 15, 20,
30, 40 magánóra)
24, 36, 48 hetes
nyelviskolai tanév
programok.

ALAPÍTVA 1991

Orosz

Árak:
Beiratkozási díj: 60 EUR
Oktatás:
Heti 20 órás tanfolyam:
260 EUR/hét
Heti 25 órás tanfolyam:
330 EUR/hét

B G BEN
nyelv

A tízmilliós Moszkva mindig népszerű volt a turisták körében: a
kilenvenes évekig a kommunista világ fővárosaként, ma főleg az
UNESCO világörökség listára felvett látványosságai miatt.
MOSZKVA
Standard, Intenzív
16 éves kortól

maradt változatlan. A hatalmas hálózatot, amely
ma naponta 9 millió utast szállít, 1935-ben
kezdték el építeni. 11 metróvonala és több mint
170 állomása van, az állomások egy része nagyon
szép: az elmúlt rendszert dicsőítő mozaikokkal,
festményekkel, kandeláberekkel.

A több mint 10 milliós Moszkva (cirill betűkkel
Mockba) Európa legnagyobb városa.és
Oroszország fővárosa és elsődleges politikai,
gazdasági, pénzügyi, oktatási és közlekedési
központja.
A várost 1147-ben alapították, főváros 1480-ban
lett, egészen 1703-ig, amikor Nagy Péter
megalapította és fővárossá Szentpétervárt tette.
Az 1917-es forradalmat követően 1918-ban lett
Moszkva ismét az orosz főváros.
A város mindig népszerű volt a turisták körében:
a kilenvenes évekig a kommunista világ fővárosaként, ma főleg az UNESCO világörökség
listára felvett látványosságai: a Kreml, a Vöröstér a kolomenszkojei Feltámadás-templom miatt,
melyek mind a 14. és 17. század között épültek.
A város az elmúlt alig két évtizedben hatalmas
átalakulásom ment át, talán csak a metró
BIG BEN Budapest 1085, Csepreghy u. 4. Tel.: (06-1) 318-5732 Fax: (06-1) 266-1754 E-mail: info@bigben.hu

