di Tamara Cesana

Viaggio-studio

טיול

studiare italiano

איטלקית

italian4all.com

10-21 Settembre 2014

di Cesare Pavoncello

Quando esperienza nell'insegnamento della lingua e
conoscenze di anni nel turismo verso l'Italia si
uniscono ...

כשניסיון בהוראת השפה וידע ארוך
... השנים בנופש באיטליה מתאחדים

Viaggio in Italia per studiare l'italiano in una località magica. 12
giorni di esposizione intensiva alla lingua per mezzo di lezioni,
applicazione diretta, un "tuffo" nella realtà della lingua e tanto
divertimento.

 ימים של חשיפה21 .טיול לאיטליה למקום קסום לצורך לימוד השפה
, התנסות ישירה,אינטנסיבית לשפה באמצעות שיעורים חוויתיים
! הכל באיטלקית, וכמובן."צלילה" במציאות השפה והרבה כיף

Date: partenza da Tel Aviv 10 Settembre – mattina
ritorno da Roma: 21 Settembre – notte.
Luogo: una villa da sogno a Cortona, in Toscana.
In programma: 5 giorni di studio in villa e nei dintorni; 3 giorni
di gita con guida italiana; cucina italiana in italiano; serate di
giochi, canti, film e animazioni; 3 uscite in pizzerie e ristoranti.
Livello di italiano richiesto: A2 – capacità di sostenere
conversazioni semplici su questioni quotidiane. Comprensione
di spiegazioni /conversazioni adatte al livello ma in italiano,
senza traduzione.
Prezzo: 1880 euro in camera doppia. Aggiunta camera singola
350 euro. Ulteriori dettagli su condizioni di pagamento e
programma, verranno dati telefonicamente o per mail.
Il prezzo comprende: voli, pernottamenti, pasti, minibus a
disposizione, pasti ristoranti, guida nelle gite, lezioni e attività
di studio.
Il prezzo non comprende: assicurazioni (medica, bagagli ...),
biglietti di entrata a siti da visitare.

Il cibo sarà "kosher style" (chalavì + parve).

:תאריכים
 ספטמבר בבוקר01 יציאה מת"א
. ספטמבר בלילה10 חזרה מרומא
. טוסקנה, וילה חלומית בקורטונה:מקום
 ימי טיול בליווי3 ; ימי לימוד בוילה ובסביבתה5 :עיקרי התכנית
,מדריך איטלקי; בישול איטלקי באיטלקית; ערבי משחקי חברה
. יציאות לפיצריות ומסעדות3 ; סרט והפעלות,שירה
. – דיבור בסיסי במצבים יומיומייםA1 :רמת איטלקית דרושה
שיחה מותאמים לרמה אך באיטלקית ללא/הבנה של הסבר
.תרגום
. יורו351  תוספת לחדר יחיד. יורו לאדם בחדר זוגי0111 :המחיר
.פירוט על תנאי התשלום והתכנית יינתן בטלפון או במייל
 מיניבוס, ארוחות, לינה, טיסות:כולל
, מדריך בטיולים, יציאות למסעדות,צמוד
.שעורים ופעילויות ללימוד השפה
,)' מטען וכו, ביטוחים (בריאות:לא כולל
.)דמי כניסה לאתרים (במידה ויהיו

) פרווה+ האוכל יהיה "כושר סטייל" (חלבי

15.5.2014 תאריך אחרון להרשמה
Per informazioni e prenotazioni:

:לקבלת מידע נוסף ולהזמנות

Cesare: 054 5882688 pavoncello.ce@gmail.com
Tamara: 02 6785860 – 054 4479511 info@noy-italia.co.il

