
Ελάτε μαζί μας αυτό το καλοκαίρι στην 
Κωνσταντινούπολη!

Συνδυάστε διακοπές με μαθήματα 
γλώσσας σε ένα πρόγραμμα που τα 

προσφέρει όλα!

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ



Μαθαίνουμε τουρκικά
στην Κωνσταντινούπολη

Έχεις το πλεονέκτημα να μάθεις τουρκικά στην 
Κωνσταντινούπολη, σε μια από τις  παλαιότερες 
πόλεις του κόσμου. Εκεί που συναντιούνται η 
Βυζαντινή με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με 
τη μοναδική ομορφιά της, με τα μεγάλα λιμάνια 
της, τις πλούσιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες που φιλοξενεί, αυτή η πόλη είναι 
ο ιδανικός τόπος για την καλύτερη εκμάθηση της 
τουρκικής γλώσσας. Το İstanbul Üniversitesi Dil 
Merkezi σας προσκαλεί σε ένα αξέχαστο ταξίδι 
στην Κωνσταντινούπολη, την πηγή της τουρκικής 
γλώσσας.



ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μαθήματα

Διάρκεια προγράμματος: 2 εβδομάδες.
Επιλέξτε την κατάλληλη για εσάς περίοδο:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
31/7/16- 14/8/16

Α2.1/ Α2.2/ Β1.1/ Β1.2/ 
Β2.1/ Β2.2/ Γ1.1/ Γ1.2

40 ώρες  
(4 ώρες×10 ημέρες) 200€

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
17/8/16- 31/8/16

Α2.1/ Α2.2/ Β1.1/ Β1.2/ 
Β2.1/ Β2.2/ Γ1.1/ Γ1.2

40 ώρες  
(4 ώρες×10 ημέρες) 200€

Τα τμήματα  αποτελούνται  από 8 - 15 άτομα.
Εγχειρίδιο διδασκαλίας είναι τα βιβλία της σειράς Istanbul τα οποία                                

προμηθεύεται ο σπουδαστής αναλόγως του επιπέδου του. 
Επιπλέον διδακτικό υλικό παρέχεται δωρεάν.
Διδακτέα ύλη: 1 - 2 ενότητες ανά εβδομάδα
Όσοι ολοκληρώσουν ένα επίπεδο στα θερινά τμήματα, έχουν δικαίωμα να 

δώσουν εξετάσεις στο τέλος των μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα γίνονται: İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Kemeraltı Cad.
No 29 Tophane Beyoğlu. 

Διαμονή
Οι σπουδαστές μένουν σε επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα  διαμερίσματα 

5 ατόμων με ανεξάρτητα υπνοδωμάτια (3μονόκλινα και 1 δίκλινο)  και ενιαίους 
κοινόχρηστους χώρους. 

Παροχή internet δωρεάν. 
Τα διαμερίσματα τα προτείνει το Πανεπιστήμιο και βρίσκονται σε απόσταση 

15-20 λεπτών με τα ΜΜΜ (τραμ ή λεωφορείο) από το χώρο διδασκαλίας.
Κόστος διαμονής 300 ευρώ.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Δωρεάν δραστηριότητες:
- Περιήγηση στην πόλη 
- Προβολή ταινίας 

2.  Εκδρομές (προαιρετικά)
Διοργανώνονται εκδρομές 2 φορές την εβδομάδα.
- Στην πανεπιστημιούπολη του İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
- Στην περιοχή Σουλταναχμέτ (Αγία Σοφία, Μπλε Τζαμί, Βασιλική Κινστέρνα) 
- Στο Μiniatürk
- Στον Πύργο του Λεάνδρου
- Στον Πύργο του Γαλατά και κοντινή περιοχή του κέντρου
- Στο Παλάτι του Τοπ Καπί
- Στο Πιέρ Λοτί
- Στα Πριγκηπόννησα
- Ημερήσια κρουαζιέρα στο Βόσπορο  
- Εκδρομή για φωτογράφηση με θέα τη μαγευτική Κωνσταντινούπολη

                                       
Τελική κοστολόγηση προγράμματος:

Εγγραφή 30 ευρώ 
Δίδακτρα  200 ευρώ 
Διαμονή 300 ευρώ (δεν είναι υποχρεωτική και το ποσό δίνεται εκεί)
Δωρεάν μεταφορά (3 άτομα και πάνω)  από το αεροδρόμιο στο χώρο   διαμονής

και μεταφορά από το χώρο διαμονής στο αεροδρόμιο (ισχύει μόνο για το 
αεροδρόμιο Ατατούρκ). 

Δηλώσεις συμμετοχής: 
Από Δευτέρα 9/5/16 μέχρι και Σάββατο 11/6/16

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Αίτηση / 2 φωτογραφίες / 1 απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή νέας ταυτότητας

Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι
                         iyi yolculuklar!

Για πληροφορίες: 2103816559 / 2103803193
info@perugia.edu.gr 
www.perugia.edu.gr


