Roma con Marco 2020

NY REISE I

OKTOBER
2020

Bli med italiensklærer Marco hjem til Roma

Lær italiensk og opplev Roma!
To perioder: 8-15/3 og 18-25/10
Bli med Marco Catizone på en ukes opphold i
hans Roma der han, hjulpet av kyndige,lokale
guider, stolt viser fram det storslagne Roma
og tar deg med ut av byen, til Frascati og
Ostia Antica.
Marco lærer deg italiensk i lokalene til Dilit
International House, skolen der han tidligere
underviste fast.

Vårt reisemål: Roma
Vi overnatter på Hotel Villa delle Rose ***, helt sentralt i Roma, nær Stazione Termini.
Italienskundervisningen foregår hos språkskolen Dilit, 200 meter fra hotellet.
Vi besøker monumenter fra antikkens Roma og fra barokken og renessansen.
I tillegg blir det to utfarter utenfor byen: Til vinområdet ’Castelli Romani’, mot sør-øst og til Ostia
Antica, det antikke Romas havneby.
Marco tar dere også med til utvalgte, lokale restauranter.

Reiseleder og kursansvarlig
Marco Catizone er født og oppvokst i Roma. Han har nær tilknytning til Dilit, der
italienskundervisningen vår foregår, både fordi han har undervist og fått sin opplæring som lærer
og som instruktør for italiensklærere der, og fordi begge foreldrene har hatt sentrale roller i
skolen, siden før Marco ble født.
Marco har ansvar for opplæring og videreutvikling av lærerne både hos Scuola d’italiano og Allora,
i tillegg til at han underviser mange klasser selv. Han har undervist hos oss fra 2008, med et
avbrudd mellom 2010 og 2013, da han underviste italiensk hos Dilit i Roma.

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

Vårt program –

OBS: Aktivitetene på ettermiddagene kan flyttes til andre dager

Dag 1, søndag
Ankomst til Roma og innsjekking på Hotel Villa delle Rose. Velkomstmiddag.
Dag 2, mandag
09:00-12:20: Italienskkurs. Ettermiddag: Guidet besøk til Ostia Antica. Ikke langt fra Roma finner
vi Ostia Antica, en av verdens viktigste arkeologiske utgravninger. Her får man, som i Pompei og
Herculaneum, et direkte innblikk i livet i det Romerske keiserdømmet. Det er vakkert, storslått
og godt bevart.
Dag 3, tirsdag
09:00-12:20: Italienskkurs. Ettermiddag: Guidet spasertur i barokkens og renessansens Roma:
Vi ser og får beskrevet viktige monumenter i Roma sentrum.
Dag 4, onsdag
09:00-12:20: Italienskkurs. Ettermiddag: Cæsars Forum og Colosseum. Guidet spasertur der
vi beundrer Colosseum fra utsiden og går videre inn i antikkens Roma, til den delen av Forum
Romanum som Julius Cæsar selv fikk bygget.
Dag 5, torsdag
09:00-12:20: Italienskkurs. Ettermiddag: Besøk til Galleria Borghese. Bernini, Caravaggio, Rafael
og mye annet. Et guidet besøk til galleriet, som ligger i det flotte parkområdet Villa Borghese,
med en av verdens viktigste kunstsamlinger.
Dag 6, fredag
09:00-12:20: Italienskkurs. Ettermiddag: I Castelli Romani. Utfart til det nærliggende Frascati,
der vi smaker den lokale vinen, ser druerankene, deltar på matlagningskurs og spiser middag.
Dag 7, lørdag
Formiddagen fri. Ettermiddag: Avskjedsmiddag.
Dag 8, søndag
Avreise.

Reiseperiode
8-15/3 2020 og 18-25/10 2020

Pris per person
Dobbeltrom brukt som enkeltrom: Euro 1495
Delt dobbeltrom: Euro 1395

I prisen inngår
• 20 undervisningstimer språkkurs, over 5 dager
• Kulturelle og sosiale aktiviteter iht programmet
• Overnatting med frokost, 7 netter, på 3-stjerners hotell,
200 meter fra skolen
• 2 middager og 2 ‘apericene’ i Roma, samt 1 middag i
Frascati
• Lokal transport

I prisen inngår ikke
• Fly eller annen transport til Roma
• Drikke til de inkluderte måltidene
Vi tar forbehold om at minimum antall deltagere er 7.
Reisen anbefales for deg som har fullført vårt Trinn 3, eller
tilsvarende

Scuola d’italiano er ansvarlig for programmet.
Vi har gitt nordmenn italienske opplevelser siden 1989.
Programmet er utarbeidet og gjennomføres av:
Marco Catizone
Kontakt oss for påmelding og informasjon.
info@italia.no – www.italia.no – 22550410
Bygdøy allé 68, 0265 Oslo

