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Architektura Portugalii od lat fascynuje imponuj¹c¹ liczb¹ zabytków i dzie³ sztuki. Œródziemnomorska przyroda i krajobrazy przyci¹gaj¹ wzrok dziêki niepowtarzalnym widokom. Jeœli dodaæ
do tego serdecznoœæ mieszkañców, kuchniê ze s³ynnymi winami i serami, oryginalny folklor,
niezliczone fiesty, kilometrami ci¹gn¹ce siê pla¿e i przys³owiowe s³oñce po³udnia- to bez
w¹tpienia kurs po³¹czony z wypoczynkiem bêdzie dla ka¿dego niezapomnianym prze¿yciem.
Lizbona - jedno z najpiêkniejszych miast portugalskich, gdzie maleñkie domki zape³niaj¹
labirynty w¹skich uliczek i schodów u stóp Castello de Sao Jorgeo, zamku wybudowanego w
V wieku, który do dzisiaj zachwyca turystów swoim majestatem. Jest to równie¿ miejsce wielu
innych wspania³ych zabytków oraz centrum nocnej rozrywki.
Faro (Algarve) - miasto po³o¿one nad Oceanem Atlantyckim na po³udniowym wybrze¿u
Portugalii. Faro jest wa¿nym wêz³em komunikacyjnym a równoczeœnie miastem z piêkn¹ przyrod¹ i starymi budowlami i przytulnymi kafejkami i przysmakami w miejscowych restauracjach.

dziesiêciomilionowa stolica Rosji. Najwiêkszy oœrodek kulturalno - naukowy, a zarazem centrum polityczne i ekonomiczne Rosji. Do licznych atrakcji Moskwy nale¿¹: Kreml, Plac Czerwony z cerkwi¹ Wasyla B³ogos³awionego, “Bia³y Dom”, wie¿a Ostankino, Arbat - miejsce artystów
i malarzy, jak równie¿ galerie, muzea, pa³ace katedry, cerkwie i klasztory. Moskwa to têtni¹ce
¿yciem miasto kontrastów, gdzie historia przeplata siê z nowoczesnoœci¹, a cywilizacja Zachodu z pozosta³oœciami poprzedniej epoki.

SZKO£A

ST. PETERSBURG

CENA
euro/t
y

piêciomilionowa metropolia, dawna stolica Rosji, zwana rosyjsk¹ Wenecj¹ Pó³nocy z uwagi na
du¿¹ iloœæ kana³ów. Wa¿ny oœrodek kulturowy i oœwiatowy z najstarszym uniwersytetem za³o¿onym przez cara Piotra Wielkiego, którego panowanie silnie odcisnê³o siê na charakterze
miasta i okolic. Miasto s³ynie z piêknej architektury, licznych muzeów, galerii i pa³aców. Tutaj
znajduje siê s³ynny Ermita¿, Muzeum Rosyjskie, Pa³ac Zimowy, klasztor Smolny, twierdza
Pietropaw³owska, sobory Kazañski i œw. Izaaka, pa³ace Senatu i Synodu. St. Petersburg to
równie¿ œwiatowe centrum baletu, opery i teatru.

dz.

SZKO£A
• MOSKWA - uniwersytet im. £omonosowa
• wykwalifikowana kadra akademicka
• 5 poziomów zaawansowania
• bardzo ma³e grupy 4-6 osób
SUPER
• nowoczesne pomoce dydaktyczne
C
• pisemny i ustny test wstêpny
95 $/ty ENA
dz.
• dostêp do zaplecza naukowego uczelni
• udzia³ w wyk³adach i seminariach
• kursy ogólne i przygotowuj¹ce do studiów
• nowoczesne wyposa¿enie
• PETERSBURG - najstarszy uniwersytet pañstwowy w Rosji
• najlepsi rosyjscy nauczyciele
• pomoce audio i video, internet, biblioteka, video, tv
• grupy miêdzynarodowe, grupy max. 8 osób
• kursy ogólne, przygotowuj¹ce do studiów, jêzyka biznesu, egzaminacyjne
• rozpoczêcie kursu w ka¿dy poniedzia³ek

PROGRAM ZAJÊÆ POZALEKCYJNYCH
wyjœcia do teatru, kina, muzeum, zabytków; zajêcia sportowe; zorganizowane wycieczki
jednodniowe

ZAKWATEROWANIE
• przy rodzinie portugalskiej, pokój 1-osobowy ze œniadaniem; odleg³oœæ od szko³y, nie
dalej ni¿ 15 min. jazdy komunikacj¹ miejsk¹
• na ¿yczenie szko³a mo¿e zarezerwowaæ hotel

DOJAZD
• bezpoœrednio samolotem rejsowym lub czarterowym, autokarem

PROGRAM ZAJÊÆ POZALEKCYJNYCH
wycieczki, imprezy towarzyskie, kulturalne, sportowe, naukowe itp.

ZAKWATEROWANIE
• rodzina rosyjska - pokoje 1-osobowe; 2 posi³ki dziennie, z dogodnmy dojazdem do
kampusu uniwersyteckiego
• akademik - kompleks pokoji z wspóln¹ ³azienk¹, lodówk¹, TV; na terenie akademika:
sto³ówka, kawiarnia, biblioteka, internet, sala gimnastyczna, taneczna, pralnia

DOJAZD
KURS OGÓLNY/INTENSYWNY
KURS WAKACYJNY

15 lekcji

KURS INTENSYWNY PLUS

• bezpoœrednio samolotem, autokarem, poci¹giem

15/30 lekcji max. 6 osób w grupie

KURS OGÓLNY/NA WY¯SZE UCZELNIE/BIZNES

max. 12 osób w grupie 2 tyg.

20 lekcji/tydz.

KURS INDYWIDUALNY Z NAUCZYCIELEM 1 lekcja 12-15 $

15 lekcji+5/10/15 lekcji indywidualnych

Ceny kursów z zakwaterowaniem w euro

Ceny kursów / zakwaterowania w USD

rodzaj kursu

iloœæ lekcji/tydz.

2 tyg.

3 tyg.

4 tyg. dod. tydz.

rodzaj kursu

ogólny
intensywny
wakacyjny
intensywny plus

15
30
15
15+5

670
1040
570

1005
1560
855

1340
2080
1140

335
520
285

ogólny

1350
900
Daty rozpoczêcia kursów

1800

450

zakwaterowanie
rodzina
akademik

iloœæ lekcji/tydz.
20
wy¿ywienie
2 posi³ki
bez wy¿ywienia

2 tyg.

3 tyg.

200

300

4 tyg. dod. tydz.
400

95

ceny orientacyjne na tydz.
Moskwa - 125; St.Petersburg - 85
Moskwa - 50; St.Petersburg - 13-37

Daty rozpoczêcia kursów: ka¿dy poniedzia³ek; semestr jesienny: 1.09, semestr wiosenny: 12.01

wakacyjny: 23.06; pozosta³e kursy: ka¿dy poniedzia³ek, pocz¹tkuj¹cy na pocz¹tku miesi¹ca

Transfer: 25; dokumenty wizowe/zaproszenie: 30-90 (im wczeœniejsze zg³oszenie tym ni¿sza op³ata)

Wiêcej informacji na temat kursów uzyskaj¹ Pañstwo dzwoni¹c do Study Travel. Szczegó³owe informacje o szkole i oferowanych kursach znajd¹ Pañstwo w katalogu szko³y, na kasecie video lub CD-ROMie.

31

PORTUGALSKI PORTUGALIA ROSYJSKI ROSJA

• szko³a istniej¹ca od 1959 r.
• lokalizacja w centrum miasta
• 20 klaso pracowni w Lizbonie, 8 w Faro
• internet cafe, biblioteka, laboratorium jêzykowe, video
• doskona³e wyposa¿enie szko³y
• wykwalifikowana, przyjazna kadra nauczycielska
• rozpoczêcie kursu w ka¿dy poniedzia³ek tygodnia
• miêdzynarodowa atmosfera
• niewielkie grupy œrednio 6-12-osobowe
• 1 lekcja = 50 min.
285
• atrakcyjne zajêcia popo³udniowe
• ró¿ne opcje kursów
• kursy w minigrupach
• kursy brazylijskiego, afrykañskiego portugalskiego
• kursy dla nauczycieli jêzyka portugalskiego

