Ravenna 2018

SPRÅKKURS
KUNSTHISTORIE
MAT OG DRIKKE
KULTUR

Bli med italiensklærer Gaia hjem til Ravenna
Mosaikk, mat og språk i Ravenna
7-14 oktober 2018
Bli med Gaia Gardini på en uke med kultur,
lokal mat og drikke, italienskkurs og
kunsthistorie i Ravenna, ved Adriaterhavet.
Gaia underviser italiensk, forklarer deg med
entusiasme og innsikt maten i restaurantene
hun har plukket ut, og viser stolt fram byen
hun er vokst opp i.
Ravenna er unik ved å ha vært hovedstad i
bl.a. Det vestromerske riket, og med hele 8
monumenter på Unescos verdensarvliste.
Benytt muligheten til å bli kjent med byen
som mange italiareisende går glipp av.

Gaia Dianora Gardini

Vårt reisemål: Ravenna
Ravenna er en skattekiste i regionen Emilia Romagna, ved Adriaterhavet, full av tidlig kirkekunst,
historie, arkitektur og kultur. Byen er spesielt kjent for sine kirker og historiske bygninger fra
senromersk tid, og verdens vakreste mosaikker. Ravenna var nemlig hovedstad i tre viktige
etterfølgende riker: Det vestromerske riket, Det ostrogotiske riket og Det bysantinske riket i vest.
Ravenna er også en hyggelig og utadvendt by, med gågater, shoppingstrøk og åpne plasser, samt
restauranter som tilbyr spesialiteter som passatelli og cappelletti, tilpasset en rød Sangiovese di
Romagna eller en Albana.
Sammen skal dere utforske alle de viktigste monumentene i byen, spise lokal mat på utvalgte
restauranter og nyte den deilige byen, i tillegg til å følge et italienskkurs på 15 timer. For de som
ønsker blir det også mulig å delta i matlagingkurs og mosaikkkurs.

Reiseleder og kursansvarlig
Gaia er utdannet i språk og litteratur fra Università di Bologna og har studert norsk ved Universitetet
i Oslo. Hun har undervist italiensk i Italia og hos oss i Scuola d’italiano siden 2014.
Gaia er kjempeglad i mat, bøker, språk, reiser og alt som har med tradisjoner og kulturelt mangfold
å gjøre. Etter suksessen i 2017 gleder hun seg igjen til å ta med seg nordmenn til hennes hjemby.

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

Vårt program i detalj
Søndag, 7. oktober
Ankomst til Ravenna og innsjekking på
Hotel Diana. Velkomstdrink på hotellet.
Mandag, 8. oktober
Formiddag: Guidet besøk til S.Vitale,
Galla Placidia, S. Apollinare Nuovo,
Tappeti di pietra. Spasertur i byens
sentrum.
14.00-17.00: Italienskkurs.
Middag på ”Pizzeria Babaleus”.
Tirsdag, 9. oktober
Formiddag: Besøk til Museo
Arcivescovile, Cappella di S.Andrea,
Battistero Ortodossi, TAMO.
14.00-17.00: Italienskkurs.
Aperitiff på ”Ca’ de Ven”.
Onsdag, 10. oktober
Formiddag: Mosaikkurs (valgfritt).
14.00-17.00: Italienskkurs.
Middag på ”Ristorante La Gardela”.

Torsdag, 11. oktober
Formiddag: Besøk til Battistero Ariani,
Mausoleo di Teodorico.
Lunsj på ”Taberna Boaria”.
16.00-19.00: Italienskkurs.
Fredag, 12. oktober
Formiddag: Matkurs (valgfritt), vi lærer å
lage hjemmelaget pasta.
Lunsj på ”Ristorante Al Cairoli”.
16.00-19.00: Italienskkurs.
Aperitiff.
Lørdag, 13. oktober
Ettermiddag: Besøk til Classe, Basilica
og arkeologiske utgravninger.
19:30: Avslutningsmiddag på ”Antica
Bottega di Felice”.
Søndag, 14. oktober
Avreise.

Reiseperiode
7-14 oktober 2018

Pris per person
Delt dobbeltrom: Euro 1.215
Dobbeltrom brukt som enkeltrom: Euro 1.495

I prisen inngår
• 7 overnattinger på 3-stjerners hotell med frokostbuffet
• 15 skoletimer språkkurs på hotellet, over 5 dager
• Velkomstdrikk, 5 måltider på restauranter, 2 aperitiffer
• 4 guidete besøk og inngang til bl.a. 8 Unesco museer/
monumenter

I prisen inngår ikke
• Fly og transport til hotellet (OBS: Vi anbefaler å fly til
Bologna heller enn f.eks. Milano). Vi kan hjelpe med
transport fra flyplassen
• Drikke til måltidene
Vi tar forbehold om at minimum antall deltakere er 7.
Reisen anbefales for deg som har fullført vårt Trinn 3, eller
tilsvarende. Det vil være fokus på muntlig språk.

Scuola d’italiano er ansvarlig for programmet.
Vi har gitt nordmenn italienske opplevelser siden 1989.
Programmet er utarbeidet og gjennomføres av:
Gaia Dianora Gardini
Kontakt oss for påmelding og informasjon.
info@italia.no – www.italia.no – 22550410
Bygdøy allé 68, 0265 Oslo

