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 SZENTPÉTERVÁR 
 
 Standard,  Intenzív

 16 éves kortól

A négymilliós Szentpétervár Oroszország balti-
tengeri kikötõvárosa, a Finn-öböl partján, a Néva 
folyó torkolatában. Korábbi nevei Leningrád 
(1924-1991) illetve Petrográd (1914-1924) voltak. 
Évszázadok orosz történelme és kultúrája van 
jelen ebben a gyönyörû városban, amelyet Nagy 
Péter alapított, és tett meg orosz fõvárossá 1703-
ban.  A város, amely több mint 200 éven át (1703-
1918) Oroszország politikai és kulturális központ-
ja volt, még ma is lenyûgözõ, méltán kiérdemelve 
az Észak Velencéje illetve az Északi Fõváros 
neveket. A városközpontot az UNESCO a világ-
örökség részévé nyilvánította.

Szentpétervárt Oroszország leginkább európai 
városának tartják. A város hatalmas fejlõdésen 
ment át az utóbbi évtizedben.
Az orosz nyelv és kultúra iránti egyre erõsebb 
érdeklõdés motiválta partnerünket, hogy meg-
nyissa  itt elsõ oroszországi iskoláját. 

A központi fekvésû  iskola nyelvi laborral, 
számítógépes nyelvtanulási berendezésekkel, 
könyvtárral és társalgóval is rendelkezik. 
Hétvégente kirándulásokat szerveznek a Balti-
kumba, Helsinkibe, Moszkvába, Novgorodba, 
de rengeteg a látnivaló és programlehetõség 
Szentpéterváron is. 

Évszázadok orosz történelme és kultúrája van jelen ebben az 
“Észak Velencéjének” is nevezett, gyönyörû városban, amelyet 
1703-ban  Nagy Péter alapított, és tett meg orosz fõvárossá.

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 
következõ témakörökben: 
üzleti nyelv, média 
Oroszországban, orosz 
irodalom, kultúra, törté-
nelem, média stb.) 

Csoportlétszám: 
maximum 10 fõ

Nyelvi szintek: 
6 szinten oktatnak.

Kezdési idõpontok: január 
7-tõl két hetente 
Teljesen kezdõk kezdési 
idõpontjairól kérjük, 
érdeklõdj!

Szállás: családoknál, 
egyágyas szobában, 
félpanzióval, hétvégén 
teljes ellátással
vagy bérelt lakásban, 
egyágyas szobában, 
önellátással.
Tetszõleges kategóriájú 
szállodai elhelyezés is 
megoldható.
A szállás vasárnaptól 
vasárnapig biztosított.

Árak:
Beiratkozási díj: 60 EUR

Oktatás: 
Heti 20 órás tanfolyam: 
260 EUR/hét
Heti 25 órás tanfolyam: 
330 EUR/hét
A tanfolyam fõszezoni 
felára: 06.04-tõl 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 vizsgaelõkészítõ 
kurzusok
Magánórák (heti 15, 20, 
30, 40  magánóra)
24, 36, 48 hetes 
nyelviskolai tanév 
programok.
Szakmai gyakorlat 
minimum 4 hetes kurzust 
követõen 
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