”Italian avaimet”
Kielikurssi Roomassa 24.2.–3.3.2018

Oppaana ja opettajana fm Elina Suolahti

Kevään ensimmäiset merkit näkyvät Rooman puistoissa helmi-maaliskuun taitteessa, kun
koristehedelmäpuut alkavat kukkia. Kirkkaalla ilmalla voi korkeilta paikoilta nähdä
Sabiinilaisvuorten piirtyvän vasten taivasta. Aurinko paistaa lämpimästi, yöllä joskus
ropsahteleva sade saa nurmikot kukoistamaan.

Italian kielen peruskurssi (25 oppituntia, 45 min) antaa pohjatiedot kieliopista ja sanastosta.
Painopiste on käytännön tilanteissa, joita harjoitellaan heti paikan päällä! Puheen
ymmärtämisen ja tuottamisen ohella luetaan pieniä tekstejä ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä.
Aiheet liittyvät ympärillä olevaan italialaiseen elämään, gastronomiaan, kulttuuriin ja
historiaan. Kurssilla käsiteltävä kirjallinen aineisto jaetaan ensimmäisellä oppitunnilla.
Viikon kestäviä opintoja voi jatkaa syksyllä järjestettävällä 10 päivän mittaisella jatkokurssilla
Pesarossa, Adrianmeren rannalla.
Majapaikka on aivan Rooman sydämessä kohoava birgittalaisluostari, joka on tunnettu
myös erinomaisesta ruoastaan.

Tiiviin opiskelun lomassa ehditään tutustua kaupungin monikerroksiseen menneisyyteen
– tärkeimmät merkkipaalut sijaitsevat kävelymatkan päässä luostarista! Tilausbussi
kuljettaa meidät Gianicolon kukkulalle, josta avautuu Rooman paras näköala niin alas
keskustaan kuin sen takana häämöttäville vuorille ja kukkuloille. Yksi puolenpäivän retki
suuntautuu Rooman lähistölle.

1 pv 24. helmikuuta la Lähtö Finnairin vuorolla Ay 1769 klo 16.30 ja
saapuminen Roomaan klo 18.50. Majoitutaan luostariin ja nautitaan
nunnien valmistama illallinen.

2.pv 25. helmikuuta su Heti aamiaisen jälkeen klo 8.30 alkavat opinnot,
joita jatketaan klo 12.30 asti. Kahvi- ja jaloittelutauko pidetään päivittäin klo
10.15–10.30.
Klo 15 lähdetään kävellen parin tunnin ”kotiseutukierrokselle”, jonka aikana
nähdään eri aikakausien esimerkkejä Rooman kaupunkikuvassa antiikista
1900-luvulle.
Yhteinen illallinen luostarissa.
3. pv 26. helmikuuta ma Aamupäivällä opiskelua 8.30–12.30.
Klo 15 lähdetään tilausbussilla Gianicolon kukkulalle tutustumaan yhteen
Italian yhdistymisen tapahtumien näyttämöön sekä Suomen Rooman
instituuttiin Villa Lanteen, jonka loggiassa meille kerrotaan
renessanssihuvilan vaiheista 1500-luvulta alkaen. Illallinen luostarissa.

4.pv 27. helmikuuta ti Koko päivä on omistettu italian opinnoille:
aamupäivällä klo 8.30 – 12.30 ja iltapäivällä klo 15.00-16.30. Illallinen
nautitaan luostarissa.

5. 28. helmikuuta ke Opiskellaan vain aamupäivällä, lyhyemmin kuin
muutoin klo 8.30–11.30. Iltapäivä on vapaa yhteisestä ohjelmasta, illalla
lähdemme syömään lähistöllä sijaitsevaan ravintolaan
6.pv 1. maaliskuuta to Koko päivä on omistettu italian opinnoille:
aamupäivällä klo 8.30 – 12.30 ja iltapäivällä klo 15.00-16.30. Illallinen
nautitaan luostarissa.

7.pv 2. maaliskuuta lähdetään tilausbussilla retkelle Palestrinaan, joka
sijaitsee noin 40 kilometrin matkan päässä Roomasta itään. Antiikin
Praeneste oli kukoistava kaupunki, jonka miellyttävässä ilmastossa
keisaritkin mielellään lomailivat. Näemme Fortuna Primigenian pyhäkön,
joka on merkittävä esimerkki Rooman tasavallan ajan arkkitehtuurista.
Kaupungista oli kotoisin renessanssiajan huomattava säveltäjä Giovanni
Pierluigi da Palestrina (1525–1594). Lounaan syömme Olevano Romanossa ja
palaamme Roomaan noin klo 15. Klo 18.30 on kurssin päättäjäiset.
Läksiäisillallisen nautimme hotellin lähistöllä sijaitsevassa ravintolassa.
Lauantaina 3. maaliskuuta lähdemme kotimatkalle heti varhaisen
aamiaisen jälkeen. Finnairin lento Ay 1770 lähtee Fiumicinosta klo 10.55 ja
saapuu Helsinkiin klo 15.20.
Hinta

Hintaan
sisältyy

1885 € /2-hengen huone/henkilö

185€ /1-hengen huone/lisämaksu

Finnairin reittilennot Helsinki – Rooma – Helsinki, turistiluokassa

majoitus luostarihotellissa, 2-hengen huoneessa

aamiainen hotellissa

ruokailut matkaohjelman mukaan, 7 ateriaa viineineen
Italiankielen kurssimateriaaleineen 25 oppituntia
Elina Suolahden opetus- sekä opastuspalvelut

lentokenttäverot sekä arvonlisäverot

Tämän matkan toteuttaa CWT Kaleva ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

