2 Settimane a Roma 2017

TO UKER
SPRåK OG KULTUR
I ROMA

– SIDEN 1999 –

“Mille e una Roma” – 1.-13. mai 2017

Due Settimane a Roma
Kunsthistoriker Marina Giorgini, på
bildet, er vår guide i Roma. Hun gir oss
innblikk i kunst og kultur i et program
utviklet i samarbeid med kulturhistoriker
Giulia Grassi.
Marina er til daglig italiensklærer ved
Scuola d’italiano i Roma og er erfaren og
flink til å formidle også til de som holder
på å lære italiensk.
Professor og lærebokforfatter Roberto
Tartaglione er ansvarlig for det
pedagogiske og for gjennomføringen av
programmet generelt.

Hva er “Due Settimane a Roma” ?
”Due settimane a Roma” er et program som
kombinerer italiensk språkundervisning med
kulturelle og sosiale aktiviteter. Hvis du kan
noe italiensk fra før og har lyst å bygge ut
språkkunnskapene samtidig som du har lyst
å se et annet Roma enn det som møter den
gjennomsnittlige turist, kan dette være noe for
deg.
Det gjennomføres ekskursjoner med lokal, kyndig
guide til kjente historiske monumenter og til
mindre kjente steder som den vanlige turist ikke
finner eller forstår hva er. De sosiale aktivitetene
legges opp med lokalkunnskap om spisesteder
og arrangementer rundt i byen. Så langt det går
an, lever du Roma som en ”romano”.
Temaet for reisen i 2017 er ’Mille e una Roma’
(Tusen og en Roma).
Som vanlig vil det være italienskundervisning om
morgenen kl 9:30-12:45 og guidede besøk om
ettermiddagen.
I tillegg er det selvfølgelig også rom for vin,
musikk og alt som Roma tilbyr.

Priser (ekskl. flyreise)
Grunnpris (ingen innlosjering): kr 8.550
Dobbeltrom i leil. m/tilg. kjøkken/bad: +kr 2.850
Enkeltrom i leil. m/tilg. kjøkken/bad: +kr 3.800
Dobbeltrom på hotell: +kr 7.600
Enkeltrom på hotell: +kr 10.450

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

Vårt program i detalj
OBS: Det følgende programmet er
fleksibelt og kan variere noe iht været og
andre forhold.
Det vil være ca. 3 timer italienskkurs
hver morgen (også 1. mai), bortsett fra
lørdager og søndager.
Søndag 30/4
Ankomst Roma.
Mandag 1/5 - La Garbatella
Bydelen La Garbatella, grunnlagt i 1920,
hadde lenge et dårlig rykte, men er nå
blant de mest levende og populære.
Tirsdag 2/5 - Ostia Antica
Ostia Antica ligger ca. 20 minutter med
tog fra Roma. Forlatt og begravd på 300tallet, ble det gjenoppdaget og utgravd
på begynnelsen av 1800-tallet.
Onsdag 3/5
En aften med en overraskelse.
Torsdag 4/5 - Quartiere Coppedè
Coppedè er et område med bygninger
tegnet av arkitekten Gino Coppedè fra
Firenze i 1915.
Det er en utrolig arkitektonisk ”pastisj”
som skaper en surrealistisk atmosfære.

Fredag 5/5
Fri om ettermiddagen.
Lørdag 6/5 - En dag utenfor Roma
Besøk til Orvieto og Civita di Bagnoregio.
Søndag 7/5
Fri.
Mandag 8/5 - Basilica di Santa Susanna
Vi besøker kirken og dens underjordiske
hemmeligheter.
Tirsdag 9/5 - EUR
EUR (Esposizione Universale Roma)
er en bydel fra 1930-tallet og trolig
Italias fremste eksempel på fascistisk
arkitektur.
Onsdag 10/5 - Møte med R. Tartaglione
Roberto Tartaglione holder foredrag.
Torsdag 11/5 - Quirinale
Vi skal besøke Palazzo Pallavicini
Rospigliosi nær ’Il Quirinale’, og så den
velkjente Trevifontenen.
Fredag 12/5
Fri om ettermiddagen.
Lørdag 13/5
Avreise.

Reiseperiode
1-13/5 2017

Priser
Kr. 8.550 pluss innlosjering.

I prisen inngår
• 40 skoletimer italienskundervisning ved
Scuola d’italiano i sentrum av Roma
• Kulturaktiviteter 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.

Scuola d’italiano er ansvarlig for programmet.
Vi har gitt nordmenn italienske opplevelser siden 1989.
Programmet er utarbeidet og gjennomføres av:
Marina Giorgini 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

