
Lær italiensk i La Maddalena
på Sardinia

Bli med Maria Gavina Manca (også 
kalt Mina) på en ukes full immersion i 
italiensk språk, mat, vin og kultur.

La Maddalena er en øy utenfor nord-
østkysten av Sardinia, med fantastiske 
strender og vakker natur.

Mina underviser italiensk, spiser lunsj 
sammen med deg, og tar deg med på 
kulturelle turer for å utforske denne 
spennende øya.

Følg italiensklærer Mina hjem til La Maddalena
på hennes Sardinia

La Maddalena 2015

BLI MED VÅR
ITALIENSKLÆRER
HJEM TIL ITALIA
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Vårt reisemål: La Maddalena

La Maddalena er en øy utenfor nord-østkysten av Sardinia, som sammen med de omkringliggende 
øyene utgjør nasjonalparken Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena.

La Maddalena ligger nær det kjente turistområdet Costa Smeralda, med det samme krystallklare 
vannet, granittklippene og det rike dyrelivet, men uten presset fra alle turistene. Øyene er 
hovedsakelig kjente for sine fantastiske strender og vakre natur.

Vi bor på Hotellet “Excelsior”, et nylig renovert 4-stjerners hotell i sentrum av La Maddalena og rett 
ved sjøen, med utsikt til Palau og øyen Santo Stefano. Hotellet ligger 2 minutter fra bussholdeplassen 
som fører til de vakreste strendene på Caprera og La Maddalena.

Om vår reiseleder og kursansvarlige

Mina underviste italiensk hos oss i Oslo fra 2010 til 2013. Tidligere studerte hun undervisning 
av italiensk som fremmedspråk ved Università per Stranieri i Siena og ved Dilit i Roma. Hun har 
undervist italiensk ved Universtet i Hanoi, Vietnam og har organisert italienskkurs ved Istituto 
Italiano di Cultura i Melbourne, Australia. Mina er født og oppvokst på Sardinia og inviterer deg til å 
komme og se landet hennes!

Deltakere på reisen til La Maddalena i 2014 skryter av oppholdet:
”Å få komme inn i Minas hjem og møte hennes familie ga innsikt som vi ikke kunne få på annen 
måte.”
”Usedvanlig dyktig lærer med et variert og omfattende opplegg.”
”Strålende lærer, omsorgsfull, oppmerksom på alles behov.”

På bildet nedenfor: 4 av våre glade reisende i 2014, rundt kokken Agostino.
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Vårt program i detalj

Dag 1
Ankomst til La Maddalena. Du må selv 
komme deg dit og vi treffes på ”Hotel 
Excelsior”. Innsjekking på hotellet fra 10.00.
Velkomstdrink på hotellets terrasse, som 
har utsikt over sjøen.

Dag 2
10.00: Oppdage La Maddalena – Vi drar 
sammen for å oppdage hjertet av den gamle 
landsbyen La Maddalena og Mina forteller 
deg om dens historie og arkitektur.
13.00: Lunsj på ”L’Aragosta” restaurant.
17.00 til 20.00: Italienskkurs.
20.00: Middag, lokal mat på ”Osteria da 
Liò”.

Dag 3
09.00: Dag viet til historie – Vi drar for å 
besøke museet etter Giuseppe Garibaldi, 
på øya Caprera.
13.00: Lunsj på ”Nido d’aquila” restaurant.
17.00 til 20.00: Italienskkurs.
20:00: Aperitiff med vinsmaking.

Dag 4
Fri om formiddagen.
17.00 til 20.00: Italienskkurs.
20:00: Aperitiff med vinsmaking.

Dag 5
09.00 til 14.00: Matlagingskurs, lunsj og 
utflukt til Stagnali landsby i Caprera for 
å oppdage og oppleve den vakre naturen.
17.00 til 20.00: Italienskkurs.
13.00: Middag på ”L’Aragosta” restaurant.

Dag 6
11.00: Litteratur – Vi besøker det lokale 
biblioteket, som ligger i et gammelt 
militært kompleks.
13.00: Lunsj på ”L’Aragosta” restaurant.
17.00 til 20.00: Italienskkurs.
20.00: Middag, pizza på ”Garden”.

Dag 7
Fridag.
20.30: Avslutningsmiddag på ”La Terrazza”. 

Dag 8
Frokost før avreise.

For bestilling av reise, besøk www.italia.no, eller ring 22550410

Side 3



Reiseperioder
2-9 mai, 5-12 september

Pris per person
Delt dobbeltrom: kr 7.750
Dobbeltrom brukt som enkeltrom: kr 9.350
OBS! Si fra ved påmelding om du ønsker å forlenge 
oppholdet med en uke.

I prisen inngår
•	 7	overnattinger	på	4-stjerners	hotell	med	frokost
•	 20	skoletimer	språkkurs,	over	5	dager
•	 7	måltider	på	lokale	restauranter	og	2	aperitiffer
•	 1	ettermiddag	med	matkurs/vinsmaking/middag
•	 5	omvisninger	(utflukter	og	opplevelser)

I prisen inngår ikke
•	 Fly	og	buss/tog/fergebilletter	fra	flyplassen
Vi tar forbehold om endring i pris pga valutakurser.
Vi tar forbehold om at minimum antall deltakere er 7.

Scuola d’italiano er ansvarlig for programmet.

Vi har gitt nordmenn italienske opplevelser siden 1989.

Programmet er utarbeidet og gjennomføres av:
Maria Gavina Manca

Kontakt oss for påmelding og informasjon.

info@italia.no – www.italia.no – 22550410
Bygdøy allé 68, 0265 Oslo 
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