
Lær italiensk i Alghero
på Sardinia

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

Mina underviser italiensk på 
formiddagen, spiser lunsj sammen med 
deg, og på ettermiddagen tar hun deg 
med på kulturelle turer for å utforske 
Alghero og omgivelsene. Alghero 
(l’Alguer på katalansk og S’Alighèra på 
sardinsk) er en koselig by ved havet, med 
mye middelalderarkitektur og røtter 
tilbake til mer enn 3000 år før Kristus.

Følg italiensklærer Mina hjem til Alghero
21.-28. april 2018

Alghero 2018

BLI MED VÅR
ITALIENSKLÆRER
HJEM TIL ITALIA
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Vårt reisemål: Alghero

Alghero ligger i det nordvestlige hjørnet av Sardinia og framstår med sine festningverk som en 
gammel katalansk by ved sjøen med vakre naturlige omgivelser, ekstraordinært landskap, 
ubegrenset utsikt, mye sol, milde temperaturer året rundt, historier og legender om gamle 
sivilisasjoner, fantastiske strender med krystallklart vann og mye mer...

Vi bor på Hotellet “El Balear”, rett ved havet og 10 minutters gange fra det historiske sentrum 
av Alghero. Her kan du nyte en rikholding frokostbuffet hver morgen og spise 3 retters lunsj 2 av 
dagene.

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!

Kommentarer fra deltakere på reisene til Alghero:

”Jeg har hatt en fantastisk uke! Passe dose læring og passe dose egen-tid.”

”Minas evne til å gi læring til alle, uansett kunnskapsnivå i italiensk.”

”Alt har vært så profesjonelt og samtidig så personlig og hyggelig.”

”Vi har møtt mange hyggelige og velvillige mennesker på vår tur, og kommer gjerne tilbake til 
Alghero.”
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Vårt program i detalj

Dag 1 - 21. april
Ankomst. Vi treffes på Olbia flyplass kl.19 
der en drosje vil kjøre gjestene til Alghero, 
hotell ”El Balear”. Alternativt treffes vi 
direkte på hotellet. Innsjekking fra 10.00.
Velkomstdrink i hotellets bar, som har 
vinduer med utsikt over havet.

Dag 2 - 22. april
10.00 til 13.00: Italienskkurs.
13.30: Lunsj på hotellets restaurant.
16.30: Vi drar sammen for å oppdage hjertet 
av Algheros gamleby - Mina forteller deg 
om dens historie og arkitektur. Vi legger 
veien om tradisjonelle butikker i Alghero.
19.30: Aperitiff.

Dag 3 - 23. april
10.00 til 13.00: Italienskkurs.
13.30: Lunsj på restaurant ”Trattoria 
Maristella”.
17.00-20.00: Vi besøker huset og verkstedet 
til en lokal kunstner, der vi lærer om den 
kreative metoden ”Bruno Munari”. Vi 
deltar i et praktisk kunst-laboratorium 
og nyter et glass vin.
19.00: Aperitiff.

Dag 4 - 24. april
10.00 til 13.00: Italienskkurs.
Fri om kvelden.

Dag 5 - 25. april (FRIGJØRINGSDAGEN)
9.30: Vi skal oppleve frigjøringsdagens 
parade i byens sentrum.
15.30 til 18.30: Italienskkurs.
18.30: Aperitiff med karaoke.

Dag 6 - 26. april
10.00 til 13.00: Italienskkurs.
13.30: Lunsj på hotellets restaurant.
14.30-18.30: Vi går på tur med privat drosje 
rundt Alghero, bl.a. besøker vi vingården 
”Sella & Mosca” og vi smaker på viner der.

Dag 7 - 27. april
Fridag.
20.30: Avslutningsmiddag med god pizza.

Dag 8 - 28. april
Frokost før avreise.

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

Side 3



Reiseperiode
21-28 april 2018

Pris per person
Dobbeltrom: Euro 1.100
Enkeltrom: Euro 1.210
Dobbeltrom brukt som enkeltrom: Euro 1.410

I prisen inngår
•	Transport	fra	Olbia	flyplass
•	7	overnattinger	på	3-stjerners	hotell	“El	Balear“	

med frokost
•	20	skoletimer	språkkurs,	over	5	dager
•	Velkomstdrink,	4	måltider	og	3	aperitiffer
•	4	omvisninger	(utflukter	og	opplevelser)

I prisen inngår ikke
•	Fly	fra	og	til	Norge
•	Drikke	til	måltidene
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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