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Το Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Russian Word» ενημερώνει τους 
σπουδαστές του για για τη διοργάνωση του ετήσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού 
του στο Summer School του Κρατικού Πανεπιστημίου του Σαράτωφ και του 
Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της Μόσχας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
στις αρχές  Ιουλίου 2018.  

  Επίσκεψη στο Μουσείο Εθνογραφίας με ξενάγηση  των καθηγητών του              
  Πανεπιστημίου. 
  Επίσκεψη στο Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου  του Σαράτωφ.                    
  Ξενάγηση  με μετάφραση στα παρασκήνια και στα καμαρίνια. 
  Επίσκεψη σε παραδοσιακό χωριό (Национальная деревня) με ξενάγηση. 
  Επίσκεψη στο Μουσείο του Γ.Α. Γκαγκάριν  με ξενάγηση  των καθηγητών του  
  Πανεπιστημίου. 
  Επίσκεψη στη διάσημη πινακοθήκη του Ραντίσεβ (Эрмитаж Поволжья)            
  με ξενάγηση και μετάφραση. 

Μοναδική ευκαιρία αποτελούν οι επισκέψεις σε 
μουσεία,  οι  θεματικές, διαδραστικές  παρουσιάσεις, 
κατά τη διάρκεια  των οποίων οι σπουδαστές μας  θα 
συμμετέχουν  στις  μικρές  θεατρικές  παραστάσεις, 
ώστε να  τους  δοθεί  η δυνατότητα  να  
παρακολουθήσουν  και  να  ζήσουν  απο κοντά τα  
έθιμα  και τις  παραδόσεις του ρωσικού  λαού.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των 
Συμφωνιών που έχουν υπογραφεί για τη διμερή 
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και 
κατευθύνεται στην ανάπτυξη της διεθνοποίησης 
της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 
συνεπάγεται τις  εξής δαπάνες:
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Αεροπορικά εισιτήρια (Θεσσαλονίκη – Μόσχα-  Σαράτωφ  – 
Θεσσαλονίκη).  Εισιτήρια  Σαράτωφ- Μόσχα με τρένο High class. 
Μετακίνηση με μισθωμένο λεωφορείο από και προς το αεροδρόμιο 
προς και από τις εστίες του Πανεπιστημίου του Σαράτωφ και της 
Μόσχας αντίστοιχα. 
Εκδρομή με 1 διανυκτέρευση στο δάσος, στον ξενώνα «Приречное» 
δίπλα στο ποτάμι (Δραστηριότητες σάουνα, ψάρεμα, φώτο-κυνήγι, 
βαρκάδα, κτλ.) 
Μετακίνηση με μισθωμένο λεωφορείο στο Πάρκο της Νίκης του 
Σαράτωφ, έκτασης 70.000 τ.μ. (Εκθέματα: άρματα, αεροπλάνα και άλλες 
πολεμικές μηχανές) 
Ξενάγηση στη Μόσχα με μισθωμένο λεωφορείο (3 ώρες):  Красная 
Площадь, Кремль, Moscow City, Большой Театр, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Арбат, Храм Христа Спасителя, Moscow Hard Rock Café, κτλ.  

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ:

Παρακολούθηση μαθημάτων επιπέδων Α1-Γ2 που  θα εστιάζουν στην 
ανάπτυξη του προφορικού λόγου και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις 
πιστοποίησης (20 ακαδημαΐκές ώρες):  Ώρες: 10.00-13.00 με διάλειμμα για καφέ .  
Θα δοθεί σε όλους βεβαίωση παρακολούθησης. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Σαράτωφ: σε δωμάτιο για 2-3 'άτομα με ιδιωτικής χρήσης WC - λουτρό, κουζίνα, 
τηλεόραση, μπαλκόνι, κτλ. 
Μόσχα: στις καινούργιες εστίες του Ρωσικού Νέου Πανεπιστημίου της 
Μόσχας, χωρητικότητας 2-3 ατόμων. 

ΔΙΑΜΟΝΗ: 

Συμμετοχή, για όποιον επιθυμεί, στην κρατική 
εξέταση πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης 
γλώσσας. (Το κόστος των εξέταστρων δεν 
συμπεριλαμβάνεται στο ενδεικτικό συνολικό 
κόστος του ταξιδιού). 
Παρακολούθηση στο Ρωσικό Νέο Πανεπιστήμιο 
της Μόσχας μαθήματος σε τουριστική ορολογία. 
Θα δοθεί σε όλους βεβαίωση παρακολούθησης. 



Γνωριμία με δύο Πανεπιστήμια (συνάντηση με τον Πρύτανη, επίσκεψη στο 
πανεπιστημιακό μουσείο, περιήγηση στην πανεπιστημιούπολη).                    
Γνωριμία με τους κανονισμούς φοίτησης στο ρωσικό ΑΕΙ. 
Επίσημη τελετή απονομής  βεβαιώσεων παρακολούθησης. 
Ανταλλαγή  δώρων και σουβενίρ. 
Έξοδα για την έκδοση φοιτητικής/εκπαιδευτικής βίζας. 
Έκδοση φοιτητικού πάσο από το Πανεπιστήμιο. 
Κάρτα SIM με απεριόριστο χρόνο ομιλίας και Internet. 

Γεύμα φιλοξενίας (προσφέρεται απο το Πανεπιστήμιο του Σαράτωφ).   
Καθημερινό ελαφρύ πρωινό στην εστία. 
Η Εκδρομή στον ξενώνα «Приречное» περιλαμβάνει πλήρη διατροφή: σούπα 
απο φασιανό, αγριογούρουνο με συνοδευτικό , κρέπες, κτλ.   

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σάουνα με παγωμένη μπίρα.  
Ψάρεμα στο ποτάμι και μαγείρεμα των ψαριών. 
Βόλτα στο δάσος για συλλογή μανιταριών, κλπ. 
Βαρκάδα σε λίμνη μέσα στο δάσος. 
Ξενάγηση από το Δασάρχη. 
Μετακίνηση με τζιπ και φωτογράφηση των άγριων 
ζώων. 
Διανυκτέρευση σε πολυτελή, ρωσικά, παραδοσιακά 
ξύλινα σπιτάκια. 

ΞΕΝΩΝΑΣ «ПРИРЕЧНОЕ» - ΡΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

Ενδεικτικό κόστος της εκδρομής: 850 ευρώ. 
Κατάθεση διαβατηρίων στη Γραμματεία: 

 Φεβρουάριος 2018.


