Skoletur til Roma 2017

SPRÅKKURS
OG OPPLEVELSER
I ROMA

En velfortjent tur til Italia i Mai 2017,
når vårens kurs i Oslo er ferdige

Skoletur til Roma
for Scuola d’italiano sine studenter
Praktisér det du har lært, opplev Roma
og bli flinkere i italiensk.
Italienskkurs hver formiddag. Aktiviteter
innen kunst, mat/vin, film og arkeologi
om ettermiddagene.
Alt i regi av vår søsterskole i Roma, ledet
av Roberto Tartaglione, med Daniela
Mancini som lærer og sammen med folk
du kjenner fra skolen i Oslo.

Daniela Mancini

Skoletur
Når vårkurset i Oslo er ferdig, belønn deg selv med en uke i Roma og bruk det du har
lært. Få med andre fra klassen din, opplev Roma sammen, lær mer italiensk og våg å
prøve ut italiensken ’på gata’. Bli enda bedre kjent med de du går på kurs med og møt
andre Italiafrelste fra skolen i Oslo i en ny sammenheng. Italienskundervisningen blir
sammen med andre på ditt nivå, mens aktivitetene om ettermiddagene er felles for alle.
Opplegget passer for alle fra Trinn 3 og opp.

Vårt Reisemål: Roma
Kanskje du allerede har besøkt Roma? Kanske mange ganger, eller kanskje aldri?
Uansett er alltid Roma verdt et besøk og det er alltid mer å se og oppleve.
Denne turen er lagt opp av Roberto Tartaglione og hans lærerteam ved Scuola d’italiano
i Roma. De er ’ekte romere’ og hjelper deg å oppleve byen og å ha det morsomt mens du
er der.
Språklæreren din er Daniela (bildet på forsiden) og de andre bidrar på sine spesialområder
for å gi deg en Roma-tur du vil huske. Daniela er full av energi og vi har hatt studenter i
Oslo som har satt som forutsetning for Roma-turen sin at de får henne som lærer!

Priser (ekskl. flyreise)
Grunnpris (ingen innlosjering): kr 5.590
Enkeltrom i leil. m/tilg. kjøkken/bad: +kr 2.100
Enkeltrom i Bed & Breakfast: +kr 3.700
Enkeltrom på hotell: +kr 5.200

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

Vårt program
Det blir 4 skoletimer italienskkurs hver formiddag, mandag til fredag.
OBS! Rekkefølgen på ettermiddagsprogrammene er tentativ og kan endres.
Søndag 21/5
Ankomst Roma. Innsjekking hotell eller avtalt
oppmøte ved leilighet.
Mandag 22/5 - Arkeologi
Besøk til noe av Romas arkeologiske mangfold,
med kunnskapsrik og engasjert guide:
Giulia Grassi.

Giulia Grassi

Tirsdag 23/5 - Film
Filmbyen Roma, en vandring
mellom ’locations’ for opptak
av berømte filmer, med Giulia Pucciarini.

Giulia Pucciarini
Onsdag 24/5 - Kunst
Ikke bare antikt: Moderne kunst i Roma,
med Marina Giorgini.
Torsdag 25/5
Fri om ettermiddagen.

Marina Giorgini
Fredag 26/5 - Utfart til Frascati
Tur til Frascati
(ca 20 km fra skolen, utenfor byen).
Middag, lokal vin og en sosial opplevelse,
med Daniela Mancini.

Daniela Mancini

Lørdag 27/5
Avreise.

Reiseperiode
21-27 mai 2017

Pris
kr 5.590 pluss innlosjering

I prisen inngår
• 20 skoletimer italienskundervisning ved
Scuola d’italiano i sentrum av Roma
• Aktiviteter i henhold til det detaljerte
programmet

I prisen inngår ikke
• Innlosjering (se priser side 2)
• Fly eller annen transport til og fra Roma
må man selv bestille.
Vi tar forbehold om endring i pris pga
valutakurser.
Vi tar forbehold om at minimum antall
deltakere er 6.

Scuola d’italiano er ansvarlig for programmet.
Vi har gitt nordmenn italienske opplevelser siden 1989.
Programmet er utarbeidet og gjennomføres bl.a. av:
Daniela Mancini og Roberto Tartaglione (Scuola d’italiano i Roma)
Kontakt oss for påmelding og informasjon.
info@italia.no – www.italia.no – 22550410
Bygdøy allé 68, 0265 Oslo

