Italiaanse en Franse architecten hadden een invloedrijke rol
bij de bouw van de stad

Odessa – Ontspanning aan de Zwarte Zee
Odessa, gelegen aan de Zwarte Zee,
biedt een fantastisch klimaat, uitgestrekte stranden en een overweldigende natuur. De gebouwen zijn
gebouwd in een aantrekkelijke stijl
en de meeste straten en pleinen worden omgeven door beschuttende
groene bomen. De stad heeft verder
een geweldige ligging aan zee. Er is
een groot aantal restaurants en cafés, waarvan vele met een buitenterras. Het eten is smaakvol en vers en

als u wilt kunt u genieten van een
goed glas Oekraïense wijn of smaakvolle Oekraïense hapjes. De heerlijke stranden zijn verleidelijk en
nodigen uit voor een duik in de zee.
En mocht u genoeg hebben van het
strand dan kunt u gemakkelijk
gebruik maken van één van de vele
excursies die aangeboden worden
naar de kust, de Krim of Kiev. De
lokale mensen spreken hoofdzakelijk
Russisch, maar ook Oekraïens.

Taalcursus Russisch in Odessa
We bieden Russische en Oekraïense cursussen aan voor alle cursisten, ongeacht
voorkennis, achtergrond of leeftijd. U kunt zelf beslissen wanneer, wat en hoe u
wilt studeren in Odessa. Als u wilt kunt u de taalcursussen combineren met andere
cursussen zoals cultuur, geschiedenis, kunst en muziek. De docenten zijn zeer
gekwalificeerd en hebben ervaring in het onderwijzen aan buitenlandse studenten,
zowel in Odessa als daarbuiten.

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
Hostel
Diversen:
Het talencentrum is ideaal
gelegen tussen het stadscentrum en het strand wat
Odessa
Wij kunnen een interessant
cultureel programma voor
uw samenstellen inclusief
een Engelssprekende gids
en het benodigde vervoer
Feedback van een cursist:
"The perfect location by the
Black Sea makes Odessa the
best city to study Russian in
the summer."
Mikael G, Sweden

Wetenswaardigheden
Aantal inwoners: 1,100,000
Ontstaan: 1794, door Katerine de Grote
Klimaat: een korte, milde winter en een lange, hete zomer
Tijdsverschil: +1 uur (GMT +2 uur)
Bezienswaardigheden: Operagebouw, Museum van fijne kunsten, Marine museum, Partizaans Museum (de Catacomben)
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