Val di Fassa i Dolomittene 2020

Språkkurs

Snø

Spa

Lokal kultur

Mat

Drikke

Bli med italiensklærer Federica hjem til Dolomittene

Vinterferie i Dolomittene,
med snø og spa, 16-23/2 2020
Bli med Federica Marcon på en uke i et Italia som
er forskjellig fra det nordmenn flest kjenner:
Val di Fassa i Dolomittene, fjellene som med sin
karakteristiske rødfarge er så spesielle at de
inngår i UNESCOs verdensarvliste.
Federica underviser italiensk, viser fram de
storslåtte fjellene, hennes landsby der dere skal
bo, samt museer og matprodusenter.
Det er satt av rikelig med tid til egne aktiviteter
som langrenn/slalåm, relax med spa eller besøk
rundt i dalen.

Vårt reisemål: Val di Fassa i Dolomittene
Alpene avgrenser Italia i Vest og i nord, og Dolomittene er en sørlig gren av Alpene. Val
di Fassa ligger mellom Bolzano i Vest og Cortina i Øst, 120 km i luftlinje nordvest fra
Venezia og ca 60 km fra grensen mot Østerrike. Det første som slår deg i Dolomittene
er de fantastiske fjellene og deres rødaktige farge, som er mest synlig når solen er
på vei opp eller ned. Marcialonga (italienernes svar på Vasaloppet) følger val di Fassa
og passerer like ved hotellet, som ligger i landsbyen Pozza di Fassa, med litt over
2000 fastboende. Val di Fassa er språklig interessant ettersom innbyggerne ikke bare
snakker italiensk, men også ladinsk.

Reiseleder og kursansvarlig
Federica har studert Tolking og Oversettelse i Trento, med fokus på engelsk og tysk,
samt noe norsk. Fra 2016 til sommeren 2019 underviste hun mange kurs på alle nivå
for oss i Oslo og hun har nå flyttet tilbake til hjemstedet, Pozza di Fassa. Hun har selv
alltid likt å reise og gleder seg til å vise fram miljøet hun er vokst opp i, til nysgjerrige
nordmenn.

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

Vårt program i detalj – Dager 1-3
DAG 1 - Søndag 16/2 - ANKOMST
• Ankomst Milano Malpensa
• Transfer i buss fra Malpensa til Pozza di Fassa, avgang kl 15.00, ca 4 timer (+ ca 1
time pause for å spise i Peschiera del Garda, ved Gardasjøen)
DAG 2 - Mandag 17/2 - OPPDAG LANDSBYEN
• Guidet spasertur for å bli kjent med landsbyen
• Lunsj på Pizzeria Winkler + baking av strudel med Federica og hennes mor
• 15.00-17.00 Italienskkurs
• Middag på hotellet
DAG 3 - Tirsdag 18/2
• Formiddagen fri
• Lunsj på hotellet
• 15.00-17.00 Italienskkurs
• Middag på lokal restaurant: Ristorante Le Giare

Mor og datter ønsker velkommen til hotellet

Vårt program i detalj – Dager 4-5
DAG 4 - Onsdag 19/2 - MUSEO LADINO
• Formiddagen fri
• Lunsj organisert av den enkelte
• 14.00-17.00 Italienskkurs
• Museo Ladino di Fassa – guidet av lokal guide
• Middag på hotellet
DAG 5 - Torsdag 20/2 - OST OG MØLLE
• Formiddagen fri
• Lunsj organisert av den enkelte
• 14.00-16.00 Italienskkurs
• Guidet omvisning og smaking hos osteprodusent (Caseificio Sociale di Fassa), samt
besøk til antikk mølle (Mulino de Pezol)
• Middag på hotellet

Hotel Chalet Alaska

OBS: Programmet er fleksibelt og kan variere noe iht været og andre forhold.

Vårt program i detalj – Dager 6-7
DAG 6 - Fredag 21/2 - MOENA
• Ekskursjon til Moena, kjent som ”La Fata delle Dolomiti”, og guidet besøk til musem
om 1. verdenskrig
• Lunsj i lokal resturant i Moena: Taverna del Garber
• 15.00-18.00 Italienskkurs
• Middag på hotellet
DAG 7 - Lørdag 22/2
• Formiddagen fri
• Lunsj organisert av den enkelte
• 14.00-16.00 Italienskkurs
• Attività ”in famiglia”: Vi lærer lokale tradisjoner, sammen med Federica sin familie
• Middag på hotellet
DAG 8 - Søndag 23/2
• Transfer i buss, til Milano Malpensa

Hotel Chalet Alaska

Valgfrie aktiviteter utenom programmet
Se der det står ”Formiddagen fri”
• Langrenn: Mange preparerte løyper – hva med å prøve deg i løypene til Marcialonga?
• Alpinski: Val di Fassa alene har 57 heiser og 110 km med løyper, samt en rekke
snowpark. Val di Fassa er en del av Dolomiti Superski, verdens mest omfattende
løypesystem, som totalt har 454 heiser og 1200 km med løyper. Fra Val di Fassa er
det mulig å nå mestparten av Dolomiti Superski, på skiløypene og med skibussene.
Nærmeste skitrekk er 500m fra hotellet. Skiutleie etter behov.
• Spa: Badstu, tyrkisk bad, vannmassasje, tropisk dusj, solarium på hotellet. Større,
nytt, flott spa-anlegg 1 km fra hotellet.
• Oppdagelsestur i dalen: Lokal skibuss tar deg mellom landsbyene og du kan ta
skiheiser opp i fjellene.

Pozza di Fassa

OBS: Programmet er fleksibelt og kan variere noe iht været og andre forhold.

Reiseperiode og priser
Reiseperiode
16-23 februar 2020
Pris per person
Delt dobbeltrom: Euro 1450
Enkeltrom: Euro 1650
Dobbeltrom brukt som enkeltrom: Euro 1780
Spør oss om pris for følge, som ønsker å delta på alt unntatt språkkurset
I prisen inngår
• 7 overnattinger på familiedrevet hotell
• Frokost, samt lunsj eller middag på hotellet hver dag
• Spa på hotellet
• 15 timer språkkurs på hotellet, over 6 dager
• 2 lunsjer og én middag på restauranter
• 5 omvisninger/besøk/aktiviteter iht programmet
• Busspass for transport i hele dalen hele uken
• Transfer med buss til og fra flyplassen Milano Malpensa
I prisen inngår ikke
• Fly til og fra Milano Malpensa
• Måltid dag 1, ved Gardasjøen
• Drikke til måltidene
• Spa hos QC Terme (ikke inkludert, men redusert pris)
• Skileie/skipass/skiheiser
Vi tar forbehold om at minimum antall deltakere er 7. Reisen anbefales for deg som
har fullført vårt Trinn 3, eller tilsvarende. Det vil være fokus på muntlig språk. Si fra før
reisen om du er vegetarianer/veganer eller har allergier.

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

