Er zijn naast veel historische
en culturele monumenten ook
kerken en andere bezienswaardigheden in en rondom Kiev
te vinden

Kiev – De wieg van Rusland
Kiev biedt eindeloze mogelijkheden
om een geweldige tijd te hebben in
Oekraïne. Een reis naar deze stad
kan wel eens één van de meest plezierige trips worden die u zult maken. Aan de bezienswaardigheden en
musea zal het zeker niet liggen en
ook het beleven van de Oekraïnse
levensstijl zal voor vele Nederlan-

ders en Belgen erg boeiend zijn. De
kunst en architectuur van Kiev wordt
gerekend tot één van 's werelds
kroonjuwelen. In de St. Sophia kathedraal waar de prinses van Kiev
gekroond is in de grandeurjaren van
Kiev, zijn schitterende mozaïeken en
fresco's te vinden die dateren uit de
11e eeuw.

Taalcursus Russisch in Kiev
We bieden Russische en Oekraïense taalcursussen aan in een gespecialiseerd talencentrum in Kiev. U kunt gedurende het hele jaar Russisch of Oekraïens studeren, ongeacht uw niveau. De docenten zijn hooggekwalificeerd en hebben minimaal een academische graad in onderwijs, en veel ervaring met het onderwijzen
van Russisch en Oekraïens aan buitenlanders.
Wetenswaardigheden

Cursussen:
Groepscursussen, 20
lessen/week
Individuele cursussen, 15,
20, of 30 lessen/week
Onderwijs in specifieke
vakken kan worden georganiseerd
Diploma aan het einde van
de cursus
Startdata:
Iedere maandag, gehele
jaar
Accommodatie:
Gastgezin
Appartement
Diversen:
Het talencentrum is gelegen in het stadscentrum
De school organiseert culturele uitstapjes in de stad,
in de omgeving en naar
andere steden en dorpen
Feedback van een cursist:
"The landlady was charming,
the home spotless and the
food excellent. It was also at a
convenient distance of 15 min
walk from the school room."
Gunilla M, Sweden

Aantal inwoners: 2,900,000
Ontstaan: 482 A.D.
Klimaat: Continentaal
Tijdsverschil: +1 uur (GMT +2 uur)
Bezienswaardigheden: St. Sophia's kathedraal, KievoPecherskaja Lavra, Golden Gate, Andreevskij Spusk
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