Moskva
Rusland

FAKTA OM SKOLEN
Skolens kapacitet: Maks 90
Holdstørrelse: Maks 12
Niveauer: 6 nivauer (8 om sommeren)
Minimumsalder: 16 år
Kurser:

Rusland

Moskva

Skolen
Byen
Moskva er hovedstaden i verdens største land Rusland, og er en af de største byer i Europa. Byen har
en lang historie bag sig og fremstår i dag som en
moderne og gennemrenoveret storby, dog stadig
med tegn efter at have været en del af Sovjetunionen
og kommunismen i mange år.
Moskvas måske stærkeste og mest kendte symbol
fra sovjettiden er Den Røde Plads, hvor store magtdemonstrationer og taler af både Stalin og Lenin er
blevet afholdt. I dag bliver pladsen brugt til koncerter
og andre kulturelle arrangementer. Ved Den Røde
Plads ligger Vasilij-katedralen med de mange farverige og specielle kupler på toppen af tårnene, som
helt sikkert vil betage dig. Bymidten Kreml er den
ældste del af Moskva som huser gamle bygninger
tilbage fra 1400-tallet og som i sin tid var hjemsted
for Ruslands Zarer, og i dag for præsidenten.
I Moskva har du masser af muligheder for at overvære en af Ruslands stolte traditioner, balletten, f.
eks. i Bolsjojteatret som er et af de mest anerkendte
teatre og balletskoler i verden, og er du til shopping
er det et must for dig at tage forbi varehuset GUM,
som byder på over 200 butikker i 3 etager. Når
du skal rundt i Moskva så hop på metroen, der er en af de smukkeste og
rreneste metroer i verden.

Transport
Når du ankommer til lufthavnen i Moskva, kan du mod
tilkøb blive afhentet af en
repræsentant fra skolen. Du
kan også selv tage toget eller
en taxi til din indkvartering.

I centrum af Moskva, tæt ved Belorusskaya tog- og
metrostationen, restauranter og caféer, ligger sprogskolen. Skolen har 11 moderne undervisningslokaler,
selvstudieområde og udstyr til videopræsentationer.
Derudover tilbydes der gratis Wi-Fi, og der er iPads til
låns på skolen.

Intensivt, enelektioner, tillægsmoduler f.eks. forretningskurser
eller russisk musik i minigrupper, eksamensforb. kurser

Niels Guldhammer Kjærgaard, 71 år

»Lærerne forstod på en god og
levende måde, at gøre lektionerne
levende og nærværende......«
Indkvarteringen
Under dit ophold kan du bo på flere forskellige
måder. Du kan bo hos en lokal værtsfamilie, hvor du
har dit eget værelse, og morgen- og aftensmad er
inkluderet. Du kan også bo i en studielejlighed eller
en delelejlighed hvor du har eget værelse og deler
øvrige faciliteter med andre af skolens kursister. Derudover er hotel og bed & breakfast også en mulighed.

Fritiden
Når dagens undervisning er slut har du mulighed for
at gå på opdagelse i Moskva. Skolen tilbyder forskellige aktiviteter og udflugter som du kan deltage i hvis
du har lyst. Aktiviteter kan f.eks. være guidet tur i
byen, russisk madlavning eller besøg på museum
eller i teatret. Udflugter som oftest ligger i weekender
går til f.eks. The Tretyakov Gallery, bådtur rundt i byen
eller ture til steder uden for Moskva.

• Guidet tur i byen

• Ballet

• Den Røde Plads

• Vasilij-katedralen

• Shopping

• Udflugt: Ostanskin-

• Historie

skayaTower

FAKTA OM BYEN
Indbyggertal: Ca. 11,5 millioner
Afstande
Skole - centrum: Skolen ligger i
centrum
Skole - indkvartering: Få med
gåafstand, gennemsnitligt 45
min. med metro, maks 70 min.
Transport/retur: Afhentning kan
tilkøbes.
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