Domodossola i Alpene 2022
SPRÅKKURS
VAKKER NATUR
KULTUR / MAT

Bli med lærer Federica til Domodossola
2.-9. oktober 2022
Lær italiensk og opplev Val d'Ossola i
Piemonte!
Bli med Federica Marcon på en ukes
opphold i hjembyen Domodossola, helt
nord i Italia, nær Sveits. Hun lærer deg
mer italiensk og sammen med flinke,
lokale guider viser hun deg et annerledes
Italia. Med Alpene som kulisser opplever
du en særegen natur og kultur og kan
glede deg over lokal mat og vin. Utfarter
tar deg nær det imponerende Monte Rosa
og ut til øyer i Lago Maggiore.
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Vårt reisemål: Domodossola i Val d'Ossola
Reisen byr på farger, lukter og smaker i Val d'Ossola, inneklemt mellom
Alpene, nordvest for Lago Maggiore og Milano, i regionen Piemonte. Byen
Domodossola med sine 20.000 innbyggere, blir vår base for å oppdage den
storslåtte naturen og den spesielle, lokale kulturen med spor fra prehistorisk
tid og med verdensarv som har kvalifisert for UNESCO sin liste. Vi får
nærkontakt med den uberørte naturen og får smake lokale, tradisjonelle
produkt som vin, kastanjer, ost og honning. Italienskundervisningen skal gi et
grunnlag for bedre å forstå stedene som skal besøkes, samtidig som
språkkunnskapene forbedres.

Reiseleder og kursansvarlig
Federica har studert Tolking og Oversettelse i Trento, med fokus på engelsk og
tysk, samt noe norsk, som hun nå snakker godt. Fra 2016 til sommeren 2019
underviste hun mange kurs for oss i Oslo og etter å ha tatt videreutdanning
innen turisme og som guide, har hun nå flyttet til Domodossola, der hun har
blitt tatt i mot med åpne armer av venner og familie, som også dere skal bli
kjent med og som skal bidra til at reisen blir uforglemmelig. Hun har selv alltid
likt å reise og gleder seg til å vise fram byen og området der hun bor. I 2020
organiserte Federica en tilsvarende reise til landsbyen der hun er vokst opp, i
Val di Fassa. Etter turen kom følgende kommentar fra en deltaker: "Ho avuto
un'esperienza incredibilmente buona a Pozza di Fassa". Så gjør deg klar for
flotte opplevelser også i Domodossola!
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For bestilling av reise, besøk www.italia.no, eller ring 22550410

Vårt program i detalj
Dag 1 - Søndag 2/10
• Ankomst til flyplass Milano Malpensa.
• Rutebuss til Domodossola (ikke inkludert, pris ca. Euro 16).
• Ankomst til Hotel Ristorante Eurossola (***).
• Velkomstmøte på hotellet, med gjennomgang av programmet.
Dag 2 - Mandag 3/10
• Guidet besøk til Sacro Monte Calvario di Domodossola (UNESCO verdensarv).
• Italienskundervisning 14:30-18:30.
• Apericena på Piazza Mercato (se bildet på forsiden).

Sacro Monte Calvario
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Vårt program i detalj
Dag 3 - Tirsdag 4/10
• Italienskundervisning 9:00-12:30.
• Togreise med Ferrovia Vigezzina til Santuario di Re-S.Maria Maggiore t/r.
Dag 4 - Onsdag 5/10
• Buss til Macugnaga landsby + guidet besøk på Museo Walser.
• Lunsj på "La z’Makanà Stubu".
• Besøk og smaking hos osteprodusent og agriturismo Alpe Burki.

Spektakulære Ferrovia Vigezzina, omgitt av dramatiske fjell og fantastisk natur
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For bestilling av reise, besøk www.italia.no, eller ring 22550410

Vårt program i detalj
Dag 5 - Torsdag 6/10
• Italienskundervisning 9:00-12:30.
• Ferge til Isole Borromeo i Lago Maggiore, med guidet omvisning.
• Middag på Isola Pescatori, Ristorante Belvedere.
Dag 6 - Fredag 7/10
• 1/2-dags vandretur i flott skogsterreng på sti, skogsvei og vei. Ikke krevende:
ca 7 km og 250m høydeforskjell. Gåing kombineres med aktiviteter for å utvikle
italiensken. Vi tar med en lunch/snack box (værforbehold).
• Besøk til vingården og familiebedriften Cantine Garrone, med smaking av vin
og produkter som salami og ost.
Isola Bella i Lago Maggiore
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Vårt program i detalj
Dag 7 - Lørdag 8/10
• Italienskundervisning 9:00-13:00.
• Avslutningsmiddag på resturant Sciolla, med lokal, tradisjonsrik mat.
Dag 8 - Søndag 9/10
• Rutebuss til Milano Malpensa.
• Retur til Oslo.

Macugnaga, under storslåtte Monte Rosa
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For bestilling av reise, besøk www.italia.no, eller ring 22550410

Pris
Enkeltrom: Euro 1495
Dobbeltrom brukt som enkeltrom: Euro 1695
Delt dobbeltrom: Euro 1295

I prisen inngår
• Språkkurs: 15 timer i klasserom + 5 timer "walk and talk" på vandretur
• Kulturelle og sosiale aktiviteter iht programmet, med tilhørende transport
• 7 overnattinger med frokost, på Eurossola hotel (***), sentralt i Domodossola
• 1 apericena, 1 vin-/mat-smaking på vingård, 1 lunsj, 1 lunsj-box, 2 middager

I prisen inngår ikke
• Fly og annen transport til Domodossola
• Drikke til de inkluderte måltidene

Øvrig informasjon
Reisen anbefales for deg som har fullført vårt Trinn 3, eller tilsvarende.
Det er lett å komme seg til Domodossola. Ta fly til Milano/Malpensa - både SAS
og Norwegian flyr direkte. Ta så rutebuss (ca 1t 20 min) direkte fra flyplassen,
med endestopp rett foran hotellet der du skal bo.
Det er normalt ikke svært varmt i Domodossola i denne perioden. Sjekk yr.no
før avreise og pakk klær/sko også for skogstur.
På hotellet vårt, Eurossola, finner du Restaurant Atelier, med stjerne i Guide
Michelin. Ønsker du å spise her, så bestill i god tid i forveien.
Vi tar forbehold om at minimum antall deltagere er 7.

Scuola d’italiano er ansvarlig for programmet.
Vi har gitt nordmenn italienske opplevelser siden 1989.

Programmet er utarbeidet og gjennomføres av:
Federica Marcon

Kontakt oss for påmelding og informasjon.
info@italia.no – www.italia.no – 22550410
Bygdøy allé 68, 0265 Oslo

