Αγαπητοί φίλοι του Rio Abierto!

Σας προσκαλούμε με χαρά στο ανοικτό μέρος του 12ου διεθνούς συνεδρίου του Rio Abierto, που
θα πραγματοποιηθεί 11-13 Σεπτεμβρίου 2020 στο Καζάν της Ρωσίας. Σας προσφέρουμε
περισσότερα από ένα συνέδριο. Διαβάστε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες!
Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Ημέρα άφιξης για το ανοικτό μέρος του συνεδρίου
είναι η Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020.
Είναι ελεύθερη ημέρα, όπου μπορείτε να
περιηγηθείτε και να γνωρίσετε την όμορφη πόλη του
Kazan.

Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 13.00.
Εκπαιδευτές της μεθόδου Rio Abierto από όλο τον κόσμο θα δίνουν συνεχόμενα παράλληλα
μαθήματα και εργαστήρια σε διάφορους χώρους στην πόλη. Εργαστήριο θα δώσει και η
ιδρύτρια της μεθόδου Maria Adela Palcos. Το ανοικτό μέρος του συνεδρίου θα διαρκέσει από το
μεσημέρι της Παρασκευής έως και την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, 14.00 όπου θα γίνει η
λήξη του συνεδρίου.
Ένα 2ήμερο ταξίδι στον ποταμό
Βόλγα.
Θα συνεχίσουμε με ένα αξέχαστο ταξίδι
γνωριμίας σε τυπικά ρωσικά τοπία και
παραδοσιακές ρωσικές πόλεις,
διασχίζοντας με πλοίο τον ποταμό Βόλγα.
Οι συμμετέχοντες του συνεδρίου θα
αναχωρήσουν από το Καζάν την Κυριακή
το απόγευμα, 13 Σεπτεμβρίου, με
προορισμό την πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ
(την 5η μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας). Η
άφιξη στην πόλη αυτή θα γίνει την Τρίτη
15 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα. Μετά την
περιήγηση στην πόλη, υπάρχει η
δυνατότητα απευθείας επιστροφής με
βραδινό τρένο (με κουκέτες) στην
Μόσχα, με άφιξη το πρωί της Τετάρτης, στις 16 Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες μπορούν είτε να
αναχωρήσουν απευθείας, είτε να αφιερώσουν μερικές μέρες για να γνωρίσουν την υπέροχη
ρωσική πρωτεύουσα, συνδυάζοντας την με ένα ταξίδι στην Αγία Πετρούπολη. Σε περίπτωση
ενδιαφέροντος το ρωσικό συνεργαζόμενο εμάς πρακτορείο θα βρει την καλύτερη προσφορά για
2ήμερα κα 3ήμερα tour στις πόλεις αυτές).

Περισσότερες πληροφορίες και κόστος
Το κόστος για το ανοικτό συνέδριο και το διήμερο ταξίδι με πλοίο στον Βόλγα (11-15
Σεπτεμβρίου) είναι στα 270 ευρώ.
Η διαμονή στο Καζάν κοστίζει από 8 ευρώ την ημέρα σε hostel έως 40 ευρώ σε ένα
άνετο ξενοδοχείο με πρωινό. Ανάλογα με τις επιθυμίες σας και το μέγεθος της ομάδας,
θα σας βρούμε την καλύτερη για εσάς διαμονή. Το κόστος διατροφής κυμαίνεται από 13
έως 20 ευρώ την ημέρα.
Η άφιξη στην πόλη του Καζάν μπορεί να γίνει είτε με αεροπλάνο από την Μόσχα
(υπάρχουν 15 συνεχόμενα καθημερινά δρομολόγια, με κόστος γύρω στα 50-70 ευρώ).
Επίσης υπάρχει απευθείας πτήση και μέσω Κωνσταντινούπολης.
Για θέματα πληρωμής της εγγραφής στο συνέδριο σας προτείνουμε να συνεννοηθούν οι
συμμετέχοντες κάθε χώρας ώστε να γίνουν ομαδικά εμβάσματα, προκειμένου να μην
πληρώνετε ξεχωριστές τραπεζικές προμήθειες.
Θα σας στείλουμε το απαραίτητο έγγραφο που χρειάζεται το ρωσικό προξενείο στη χώρα
σας προκειμένου να σας εκδώσει τουριστική βίζα για είσοδο στην Ρωσία (υποχρεωτική
για τους πολίτες της ΕΕ). Το διαβατήριο σας χρειάζεται να είναι σε ισχύ έως τον Μάρτιο
του 2021.
participant pre-registration form https://forms.gle/7tJMKC86NPrfT4M79
facebook https://www.facebook.com/XIICongressRioAbierto/
email: raicongress2020@gmail.com

Φύγαμε για την Ρωσία!
Οργανωτική επιτροπή του Rio Abierto Russia

