
 

 

 

Cursos de Russo 
Onde?  

Na Rússia, em três localizações, Moscovo, S. Petersburgo e Irkutsk; e ainda na Letónia, em Riga. 

A melhor forma de aprender um idioma é no país onde este é falado. É esse o nosso lema! Os 

participantes aprendem Russo rapidamente e com sucesso.  
 

Moscovo 

A capital e o centro económico da Rússia. É uma cidade cheia 

de animação onde o aborrecimento é palavra proibida! Durante 

o dia, pode explorar o espetáculo artístico da cidade e, à noite, 

aventurar-se e interagir com os locais em Russo, aproveitando 

a agitada vida noturna da cidade.  

 
 

S. Petersburgo 

Conhecida como a jóia da Rússia Imperial. Uma cidade 

fascinante que é património mundial da UNESCO. A culinária de 

classe mundial, as experiências cultuais notáveis e a arquitetura 

de tirar o fôlego são alguns dos muitos pontos de interesse a 

não perder. 
 
 

 

Irkutsk 
Um destino diferente para uma experiência diferente! Situada 

na parte leste da Sibéria, Irkutsk é uma cidade com belas 

igrejas, interessantes opções culinárias e fácil acesso belas 

paisagens naturais, como o Lago Baikal. Com fácil acesso a 

Moscovo, esta cidade oferece uma base fantástica para estudos 

de línguas e viagens.  
 

 

Riga 

A capital da Letónia é mais um dos destinos possíveis para se 

aprender a língua Russa. É uma cidade pitoresca e charmosa 

com a agitação de uma cidade cosmopolita. Com muito que 

fazer e ver, terá muitas oportunidades para explorar a cidade e 

começar a praticar a língua.  

 



A Escola oferece os seguintes Cursos 
 

• Cursos Standard 

• Cursos Intensivos 

• Cursos de Preparação para Exames (Telc, TRIKI) 

• Cursos Individuais 

• Cursos para Negócios 

 
 

Curso de Russo Geral 

Curso  20h de aulas por semana. Alojamento em Família em regime de ½ pensão; 

transfer à chegada e a Taxa de Inscrição da MultiWay estão incluídas 

Não inclui  Voos e Seguro 

Nota Estes preços estão sujeitos a alterações. Esta cotação deve ser usada apenas como 

referência 
 

Curso de Russo 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 24 sem 

Total 863 € 1.943 € 2.463 € 4.303 € 6.083 € 11.783 € 
 

Visto 

Todos os estudantes que forem para a Rússia aprender a língua necessitam de um Visto. O visto deverá ser 

tratado no consulado. A Escola fica encarregue de enviar, a cada aluno inscrito, uma carta de convite para que 

o estudante possa comprovar junto dos serviços o objetivo da viagem. A duração máxima do visto de 

estudante para o Curso de Línguas é de 90 dias.  
 

Testemunhos  

What are the main benefits of living with a host family? 

“I would say, especially if it’s your first time in Russia, then staying with a local who knows the area is very 

helpful. It takes a lot of the burden off you if you’re travelling alone and is generally very convenient. Just 

having someone who can introduce you to the area, help you 

get to know Russia from the beginning is a very useful tool 

which can add to the general experience.” 

I would say that living with a host family is an excellent 

opportunity to understand the Russian way of life and to be 

introduced into a truly immersive experience of Russian 

culture. It’s also a good opportunity to practice Russian with 

natives, which really enhances your conversational skills. 

Overall, I would say this is a truly enjoyable experience.” 

Rupert 
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