Studiereis Nizhny Novgorod
“Hoogbegaafde leerlingen in Rusland “
Studiereis naar Nizhny Novgorod, de op vier na grootste stad van Rusland, gelegen aan de
Wolga.
Het Russisch onderwijs is succesvol op het gebied van wetenschap en techniek.
7-daagse studiereis:
- vlucht vanaf Amsterdam met korte overstap in Moskou,
- vervoer in minibus met chauffeur,
- verblijf in een **** hotel in Nizhny Novgorod op basis van logies ontbijt.
Er bestaat de mogelijkheid om terug te reizen met de hogesnelheidstrein via Moskou en
de reis te verlengen.
Prijs vanaf €870,00 per persoon.
Nu individueel te boeken voor de reis van zondag 19 april t/m zaterdag 25 april 2020.
Onderwijs in Rusland:
Van de volwassen Russen heeft 88% minimaal middelbaar onderwijs gevolgd en 54% hoger
onderwijs. In Rusland is veel aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Het onderwijs is gratis.
Tijdens de studiereis naar Nizhny Novgorod bezoeken we de universiteit, een lyceum, gymnasium,
een kindergarten, een internaat speciaal voor hoogbegaafde leerlingen uit de regio en zeer bijzonder
ook de “theatre piano”, kostschool voor dove kinderen.
Ook worden excursies gehouden naar een theater, een traditioneel Russisch dorp en naar
Gorodorets een satellietstad van Gorki.

Zondag 19 april 2020
Vlucht Amsterdam vertrek 13.15 uur, aankomst Moskou 17.35 uur; overstap in Moskou vertrek 20.15
uur, aankomst Nizhny Novgorod 21.30 uur.
Aansluitend vervoer in minibus met chauffeur naar een **** hotel in het centrum.

Maandag 20 april 2020
Dagtocht naar Gorodorets, een satellietstad van de Nizhegorodsky regio. Bezoek aan de traditionele
Russische cultuur en architectuur.
Dinsdag 21 april 2020
Bezoek staatsuniversiteit Nizhny Novgorod.
Uitleg rector Evgeniy Chuprunov met bezoek biomedische,
natuurkundige en technische afdeling. “UNN-school of
Chemistry”.
In de avond een tocht onder begeleiding van een gids door
het stadscentrum.

Woensdag 22 april 2020
Bezoek aan het internaat voor “gifted children” uit de regio voor leerlingen van 16 tot 19 jaar en
aansluitend bezoek aan school voor dove kinderen met het bekende “theatre
piano”.

Donderdag 23 april
Bezoek aan Lyceum nr. 40, Gymnasium nr. 13 (=Basisschool, school voor voortgezet onderwijs en
high school). Ontvangst rondleiding school en bezoek aan lessen is
mogelijk.

In de middag bezoek aan het Nizhny Novgorod Kvantorium,
naschool, speciaal voor hoogbegaafde leerlingen met lessen in
natuur- en scheikunde.
In de namiddag of avond bezoek aan het Kremlin in Nizhny
met uitzicht op de Wolga en aansluitend bezoek concert of
theater.

Vrijdag 24 april 2020
Bezoek aan Kindergarten nr. 20 en nr. 226 voornamelijk voor
peuters met tweetalig onderwijs.
In de middag bezoek aan Nizhny Novgorod radiolab.

Zaterdag 25 april 2020
Vertrek Nizhny Novgorod 12.05 uur - aankomst Moskou 13.15 uur; overstap Moskou 14.35 uur.
Aankomst Amsterdam 17.05 uur.
Of
Vertrek in de ochtend met de hogesnelheidstrein naar Moskou (duur
3.45 uur) en mogelijkheid tot verlenging van het verblijf in Rusland. In
Moskou vanaf het Kursky station met de metro naar het Ibis hotel
Kievskaya*****. Verblijf drie nachten op basis van logies ontbijt.
Zondag 26 april (tot en met dinsdag 28 april)
Verblijf in Moskou en bezoek aan het Kremlin, Rode plein en de hoogste toren van Europa “de
Federatietoren”.
Vanaf Moskou Sjeremetjevo op dinsdag terug naar Amsterdam.
Kosten voor extra verblijf inclusief treinticket,
metrotickets en drie nachten Ibis hotel op basis
van logies ontbijt €260,00 per persoon.

