Italian kielen kurssi Pesarossa
11.1–20.1.2019

Opettajana ja oppaana Elina Suolahti

Marchen alueella Adrianmeren rannalla sijaitseva Pesaro on pieni kulttuurikaupunki, jossa voi
tutustua mm säveltäjä Gioacchino Rossinin kotimuseoon. Seutu on tunnettu mainioista kalaja äyriäisruokalajeistaan. Sisämaan kumpuilevassa maisemassa retkeilemme läheiseen
Urbinoon, Raffaellon synnyinkaupunkiin, rannikkoa myötäillen ajamme Loreton mustan
madonnan katedraaliin ja Recanatiin, jossa tutustutaan Italian kansallisrunoilija Giacomo
Leopardin taloon. Keskiaikaisen ja myöhemmin renessanssin kukoistuksen kokeneen Iesin
pääaukiolla syntyi Sisilian tuleva hallitsija, Fredrik II Hohenstaufen. Aterioilla saamme
maistella Marchen parhaita rypäleistä puristettuja juomia. Italian sanastoa ja kielioppia
täydentävän kielikurssin (yhteensä 30 oppituntia) aikana syvennymme myös italiankieliseen
runouteen, josta meille kertoo pesarolainen Gianni D’Elia, yksi Italian nykyrunouden
huomattavimpia edustajia.
1. pv pe 11.1. Helsinki – Frankfurt – Bologna
Lähtö Helsingistä Lufthansan vuorolla LH 855 klo 07.10 Frankfurtiin, jonne saavutaan klo
08.55. Lähtö Frankfurtista klo 12.20 lennolla LH 284 Bolognaan, saapuminen klo 13.40.
G. Marconin lentokentältä ajamme bussillamme 150 km:n päässä sijaitsevaan Pesaroon, jonne
matka taittuu vajaassa parissa tunnissa. Majoitumme Hotel Ambassadoriin***, 61100 Pesaro, ,
www.ambassadorpesaro.it Ennen ilta-ateriaa teemme kävellen tutustumiskierroksen Pesaron
keskustaan. Näemme mm Palazzo Ducalen sekä Santa Maria Assuntan tuomiokirkon.
Yhteinenillallinen hotellissa.
2. pv la 12.1. Museo Oliveriano ja Palazzo Mosca. Kielikurssi alkaa.
Aloitamme italianopinnot aamiaisen jälkeen klo 9.00 ja jatkamme opiskelua klo 13.00 asti.
Jaloittelu- ja kahvitauko pidetään aina koulupäivän aikana klo 10.45 – 11.15.
Omaehtoinen lounas. Iltapäivällä lähdemme kahteen kaupungin mielenkiintoiseen museoon,
jossa on esillä sekä taidetta että Pesaron historiaan liittyvää esineistöä antiikista alkaen.
Kierroksen jälkeen on vapaa-aikaa yhteiseen hotelli-illalliseen asti.
3.

pv su 13.1. ”Koulupäivä”
Opiskelua klo 9.00 – 13.00 ja omaehtoisen lounaan jälkeen iltapäivällä klo15 – 17.
Syömme yhteisen illallisen hotellissa.

4.

pv ma 14.1. Urbino
Heti aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan Pesarosta kohti sisämaan kukkuloita, määränpäänä
noin 40 km:n etäisyydellä kohoava Urbino. Vajaan tunnin ajomatkan jälkeen suuntaamme aluksi
Palazzo Ducalen taidemuseoon ja sen jälkeen Raffaello Sanzion kotimuseoon. Oratorioissa
näemme varhaisrenessanssin mestareiden freskoja. Urbinosta lähemme lounaalle matkan
varrella olevaan ravintolaan.
Paluu Pesaroon iltapäivällä.
Yhteinen hotelliateria.

5. pv ti 15.1. Koulupäivä, omaehtoinen lounas, illallinen hotellissa.
6. pv ke 16.1. Koulupäivä, omaehtoinen lounas, illallinen hotellissa.
7. pv to 17.1. Loreto – Recanati – Jesi
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan rannan tuntumassa kulkevaa tietä pitkin etelään, kohti
Ancona provinssissa sijaitsevaa Loretoa. Noin sadan kilometrin matka taittuu vähän yli tunnissa.
Vierailemme tuomiokirkon sisällä olevassa ”Neitsyt Marian talossa” (Basilica della Casa), jonka
enkelit legendan mukaan kuljettivat Nasaretista Loretoon. Vierailun jälkeen jatkamme läheiseen
Recanatiin, Italian kansallisrunoilija Giacomo Leopardin synnyinkaupunkiin. Siellä tutustumme
hänen kotimuseoonsa (Casa Leopardi) ja kävelemme pienen matkan ”runouden maisemissa”,
jotka esiintyvät hänen runoissaan. Syömme lounaan paikallisessa ravintolassa.
Paluumatkalla poikkeamme Jesiin, jossa kiertelemme keskustan keski- ja renessanssiaikaisia
rakennuksia tutkien. Yhteinen illallinen hotellissa.
8.

pv pe 18.1. Vapaapäivä. Yhteinen illallinen hotellissa.

9.

pv la 19.1. Opiskelua, kurssin päättäjäiset. Läksiäisillallinen
Aamupäivä opiskellaan klo 9.00 – 13.00. Omaehtoinen lounas. Iltapäivällä kokoonnumme
kurssin päättäjäisiin klo 18.00 ja sen jälkeen lähdemme läksiäisillalliselle paikalliseen ravintolaan.

10. pv su 20.1. Paluu Suomeen
Varhaisen aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan kohti Bolognan lentokenttää, josta Lufthansan
vuoro LH 283 Frankfurtiin lähtee klo 10.45. Saavumme klo 12.15 Frankfurtiin, josta jatkolento
LH 850 Helsinkiin lähtee klo 13.15. Helsinkiin saavutaan klo 16.45.

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel
ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on CWT Kaleva Travel.
HINTA 1995
HINTAAN
SISÄLTYY

/2 hengen huone/henkilö ja 350 euroa/1 hengen huone/lisämaksu
Lufthansan reittivuorot Helsinki –Frankfurt– Bologna – Frankfurt – Helsinki
majoitus 2 hengen huoneessa ohjelmassa mainitussa hotellissa (1 hengen huoneesta lisämaksu)
buffetaamiainen hotelleissa
matkaohjelmassa mainitut 11 ateriaa viineineen
matkaohjelmassa mainitut bussikuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
kielikurssi (30 oppituntia, à 45 min)
materiaaleineen
opaspalvelut
lentokenttäverot ja arvonlisävero

