
Bli med oss på årets tur 
En fantastisk uke med språk, kultur, god mat 
og drikke, og ikke minst sol og varme. 
Sardinia er Middelhavets perle med 300 
solskinnsdager i året. 
Kombiner språkkurs med utflukter, kulinariske 
høydepunkt, kultur og hyggelige kafeer.  
Opplev Italia på en helt ny måte.  
Nå har du muligheten til å være med på en helt 
unik tur, se helt unike ting, og ikke minst leve 
som en italiener i en uke. Vi åpner alle dører for 
deg, og du vil hele tiden bli tatt godt vare på av 
tospråklige kursledere. 
Reserver din plass på neste tur nå              
Få plasser!! 
 

 Hvem vi er 
Om skolen 
Språkskolen Parla Italiano er en landsdekkende 
språkskole som tilbyr italienskkurs til nordmenn på 
alle nivåer. Skolen følger det det feller europeiske 
rammeverket for språk læring.  

Kontakt skolen 
Telefonnummer: 986 17 919 E-postadresse: post@parlaitaliano.no Nettadresse: www.parlaitaliano.no 
_____________________________________ 
Skolens ansvarlige i Italia 
Carmen Oneto – mob. +39 334 8079713 
har erfaring fra undervisning i Norge, og har bodd i 
Østfold. Carmen bor i dag i Sassari, og er 
språkskolens representant på Sardinia. 
 
Tom Bruno Mirto - mob. +47 986 17 919 
er grunnlegger av Språkskolen Parla Italiano og har 
lang erfaring med italiensk undervisning til 
nordmenn. Han prater flytende begge språk, og vil 
i tillegg til å lære dere verdens vakreste språk, ta 
dere med på unike utflukter og opplevelser i et 
distrikt han kjenner bedre enn sine egne lommer. 
 ______________________________________________ 
www.parlaitaliano.no 
Ønsker du å vite mer om denne turen, hotellet, 
Sassari og Sardinia, eller de beste reiserutene, finner 
du alt dette under menyen språkreiser på vår 
hjemmeside. Vi gleder oss til å møte deg. 
______________________________________________ 

  

 

Språkskolen Parla Italiano 
Vi flytter klasserommet til 
Sassari på Sardinia 

 

 



 
Vi bor på Hotel Vittorio  
Emanuele II 
Midt i hjerte av Sassari 
Et totalrenovert hotel med skjel, hyggelig personalet, fantastisk frokost buffè, og som i tilegg ligger få meter fra de beste restaurantene, barene, motebutikkene, skobutikkene, veskebutikkene….. Har vi har glemt noe viktig er vi sikre på at dere vil finne det. 

  Kurs før lunch, opplevelser etter. 
Vi har satt av 3 timer hver dag til språklære. 
Kurslokalene er på hotellet så du har god tid til 
å nyte hotellets rike frokostbuffet. Vi møtes kl. 
10:00, og etter 3 skoletimer er det tid for lunch 
på ristorante L’Assassino. Etter lunch fortsetter 
vi med dagens program. Fullt program dag for 
dag er tilgjengelig på www.parlaitaliano.no 

Lær verdens vakreste språk 
på verdens vakreste øy. 

La civiltà nuragica «Sardinia 2000 f.k» 
Sardinia har en fantastisk historie, og spesielt 
perioden som kalles Nuraghe sivilisasjonen har 
en stor betydning. Vi besøker derfor Museo 
Sanna, et arkeologisk istitutt, som har den 
største samlingen av gjenstander fra alle 
Sardinias epoker. 
 
En uke du sent vil glemme 

 20 timers italienskkurs 
 Alt av kursmateriele innkludert 
 7 overnattinger på 3 stjerners hotell 
 Frokostbuffe’ alle dager 
 9 måltider på lokale restauranter 
 Vinsmaking med lokale viner og delikatesser 
 2 aperitiffer 
 4 utflukter  Program og Priser 

Detaljert program og priser finner du på 
www.parlaitaliano.no. 

  

 Sardinias fantastiske viner  Oppdag Sardinias viner 
Vi tar deg med på en vinsmaking allerede føste dag av ditt opphold. Vi går gjennom fire av de mest kjente og kjære vinene med de respektive druesortene , Cannonau, Cagniulari blant de røde, og Vermentino og Torbato blant de hvite. Vi besøker også i løpet av uken vingården Sella  Mosca, en av de flotteste og mest kjente på Sardinia. 

Ikke bare språkkurs 
Selv om du har satt av en uke til et språkkurs i Italia, kan vi love deg at det også vil bli mange andre opplevelser du vil huske fra denne turen. Vi skal besøke de mest kjente og populære restaurantene i byen. Du vil vandre gjennom utallige smaksopplevelser fra de mest sofistikerte til de lokale folkerettene. Vi garanterer at det blir tidenes kulinariske opplevelse.  Italia er Pizzaens hjemland 
og selvfølgelig har vi satt av noen kvelder til å 
nyte en ekte italiensk pizza. Vi har valgt ut to 
pizzarestauranter som vi mener vil for alltid 
minne dere på at pizzaen er italiensk, og at alt 
annet er en plagiat. 
 
Sardinia, middelhavets perle 
kan tilby noen av de flotteste strendene i 
Europa. Vi  besøker  en av de fineste strendene i 
distriket. Hermeu stranda i Alghero tar oss imot 
med solsenger og parasoller og en panino eller 
to. Selvfølgelig med noe godt å drikke til.  
  


