
Langhelg i Roma, 6-8/12 2019

Har du lyst å følge et italienskkurs i Italia, 

men finner aldri en tid som passer? Nå har 

du muligheten til å oppleve et slikt kurs i 

Roma, i løpet av en helg i førjulstiden.

Det blir undervisning fredag, lørdag og 

søndag formiddager, og kulturelle og sosiale 

aktiviteter om ettermiddagene. Du kan f.eks. 

fly ned torsdag ettermiddag/kveld og tilbake 

opp igjen søndag kveld.

Kurs og aktiveteter er i regi av DILIT 

International House, som ved flere 

anledninger har undervist hos oss i Oslo.

Storbyhelg med italienskkurs i Roma

Langhelg i Roma 2019
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Roma i Desember

Roma er alltid verdt et besøk og byen oppleves på en helt annen måte i desember i forhold til om 
våren eller sommeren.

Programmet vårt tar deg med til viktige monumenter fra forskjellige epoker, og guiden hjelper 
deg å se det i sammenheng.

Ta deg også tid til å nyte atmosfæren rundt i byens gater, med flombelyste fasader og fornminner, 
samt innbydende butikkvinduer.

Bruk anledningen til å prøve ut italiensken din på lokalbefolkningen!

Om DILIT International House

Dilit har undervist italiensk i Roma siden 1974 og er en av de eldste og mest prestisjefylte 
språkskolene i Italia.

Med en vitenskaplig tilnærming er erfaringen fra alle disse årene bakt inn i deres egenutviklede 
metode, som også brukes av mange andre skoler, både i Italia og ellers.

Skolen ligger like ved sentralbanestasjonen, Termini.
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Vårt program

dag 1, fredag 6/12

• 09:00-12:20: Italienskkurs
• Lunsjpause
• 14:00-16:30: Besøk med lokal guide til Barokkens og Renessansens Roma
• 20:00: Pizza i karakteristisk restaurant, med leder fra skolen

dag 2, lørdag 7/12

• 09:00-12:20: Italienskkurs
• Lunsjpause
• 14:00-16:30: Besøk med lokal guide til Colosseum og Forum Romanum (uten å gå inn)

dag 3, søndag 8/12

• 09:00-12:20: Italienskkurs
• 12.30-14.00: Brunch med leder fra skolen
• 14.00-16:00: Besøk med lokal guide til Romas Getto og Tiberøya

For bestilling av reise, besøk www.italia.no, eller ring 22550410
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Reiseperiode
6-8 desember 2019

Pris per person
Euro 375

I prisen inngår
• 12 skoletimer italienskundervisning hos DILIT, i sentrum 

av Roma
• 2 måltid
• Kulturelle og sosiale aktiviteter i henhold til programmet

I prisen inngår ikke
• Innlosjering (Hvis ønskelig kan vi hjelpe med dette)
• Fly eller annen transport til og fra Roma

Vi tar forbehold om at minimum antall deltakere er 7.
Opplegget passer best for deg på vårt Trinn 3-Trinn 7, eller 
med tilsvarende italienskkunnskap.

Scuola d’italiano er ansvarlig for programmet.

Vi har gitt nordmenn italienske opplevelser siden 1989.

Programmet er utarbeidet og gjennomføres av:
DILIT International House, Roma

Kontakt oss for påmelding og informasjon.

info@italia.no – www.italia.no – 22550410
Bygdøy allé 68, 0265 Oslo 
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