ΚΑΒΑΛΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΙ – ΛΥΔΙΑ –ΑΜΦΙΠΟΛΗ
Πασχαλινά Προγράμματα
Εκμάθησης Ελληνικών για Ενήλικες
Η KareziStudies διοργανώνει για το Πάσχα 2015
και στις ημερομηνίες 30 Μαρτίου – 05 Απριλίου 2015
(Πάσχα Καθολικών) και 06 – 12 Απριλίου 2015 (Πάσχα Ορθοδόξων )

Α) Εντατικά μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για μη φυσικούς ομιλητές , αρχαρίου
και μέσου επιπέδου , διάρκειας μιας εβδομάδας (20 ώρες) . Τα μαθήματα παραδίδονται από την
κ. Καρέζη Κωνσταντίνα, ιδρύτρια και διευθύντρια της KareziStudies Greek 4 All , φιλόλογο της
ελληνικής (αρχαίας και νέας) γλώσσας και με ειδίκευση στην διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη
γλώσσα.
Β] Παράλληλα για μια εβδομάδα διοργανώνει δραστηριότητες και εκδρομές με στόχο την
γνωριμία του επισκέπτη με το ελληνικό τοπίο , την τοπική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.

Πιο συγκεκριμένα στην KareziStudies πιστεύουμε ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,
όταν συνοδεύεται από τη βιωματική επαφή με την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά ήθη και
έθιμα , γίνεται πιο άμεση και ευχάριστη.
Το προγράμματα αναλυτικά και για τις δυο ημερομηνίες (30 Μαρτίου – 05 Απριλίου 2015 και 06
– 12 Απριλίου 2015 ) είναι:
Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού 20 ωρών
Περιήγηση στην πόλη της Καβάλας. Θα επισκεφθούμε την παλιά και την νέα πόλη της
Καβάλας. Η Παναγία, είναι από τα ομορφότερα σημεία της πόλης που ο καθένας αξίζει να τα
επισκεφτεί. Θα επισκεφθούμε το μουσείο του Μωχάμετ Άλι και θα απολαύσετε τον καφέ σας
με θέα όλη την πόλη.
Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στο Βαπτιστήριο της Λυδίας.
Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων που απέχει 30 λεπτά από το κέντρο της
πόλης, με έντονο ιστορικό και πολιτισμικό περιεχόμενο. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το
Βαπτιστήριο της Λυδίας, της πρώτης γυναίκας που βαφτίστηκε Χριστιανή.
Αξία προγράμματος: 500 ευρώ

Συμπεριλαμβάνονται:
20 ώρες Ελληνικών
ξεναγήσεις (Καβάλα –Φίλιπποι-Λυδία)
μεταφορικά (Φίλιπποι – Λυδία)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Αμφίπολη – Θεσσαλονίκη. Στον δρόμο μας προς Θεσσαλονίκη θα επισκεφθούμε το
Λιοντάρι της Αμφίπολης και στη συνέχεια τον τάφο που πρόσφατα βρέθηκε στην Αμφίπολη.
Συνεχίζουμε για την συμπρωτεύουσα της Ελλάδας που μας περιμένει με την εορταστική
της διάθεση! Περιηγηθείτε στην παραλία, γνωρίστε τα λαδάδικα και τα κάστρα της πόλης.
Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εμπορικό κέντρο Cosmos.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Εορταστικό γεύμα (Την Κυριακή του Πάσχα)

ΔΙΑΜΟΝΗ:

Αν θέλετε μπορούμε να αναλάβουμε τη διαμονή σας σε συνεργαζόμενο ξενοδοχείο .
Το κόστος για μονόκλινο με πρωινό ανέρχεται στα 35 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων φόρων)
Το κόστος για δίκλινο με πρωινό ανέρχεται στα 45 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων φόρων )
Ειδική τιμή σε ζευγάρια και αδέρφια ή γκρουπ φίλων
•
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται : Το κόστος των 20 ωρών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, το
κόστος του προγράμματος, τα μεταφορικά (εκτός των προαιρετικών εκδρομών), οι ξεναγήσεις σε ΚαβάλαΦιλίππους -Λυδία (εκτός των προαιρετικών εκδρομών) .
•
Δεν συμπεριλαμβάνονται : Η διαμονή, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία και
το κόστος γεύματος.

