
            

 

 

 

Onderdompeling in de Italiaanse taal en cultuur 
 

Wens je een onvergetelijke culturele taalvakantie door te brengen in het 

prachtige Umbrië? 

Schrijf je dan in voor een onderdompelingsweek in Orvieto. 

 
Wat het inhoudt: 

je volgt elke voormiddag (van maandag t/m vrijdag) Italiaanse les op een 

interactieve, ontspannende manier. De klassen worden ingedeeld per niveau, 

beginners zijn ook welkom.  

Elke namiddag (van maandag t/m vrijdag) wordt er in groep een culturele uitstap 

gedaan, zowel binnen als buiten de stad. 

Je verblijft bij een gastgezin, dit geeft je Italiaans een extra boost! 

 

Naar keuze:  

8-14 september 2019 

13-19 oktober 2019 

10-16 november 2019 
 

Standaardprijs € 750 per week per persoon.  Je deelname is gegarandeerd van zodra er 6 personen zijn 

ingeschreven voor de door jou uitgekozen week. 

Inbegrepen: de taallessen in Orvieto (IloveITschool), lesmateriaal, de geplande culturele uitstappen, 

verblijf in een gastgezin op basis van halfpension voor 6 nachten van zondag t/m zaterdag.  

IloveITschool: de lessen worden gegeven in de IloveITschool met uitzicht op de Duomo. Je doet vooraf 

een taaltest om je niveau te bepalen. 

Gastgezin: om je Italiaans te oefenen en te verbeteren en tegelijk om kennis te maken met de cultuur 

en gewoonten zorgt de school voor logies in een gastgezin. De gastgezinnen werden zorgvuldig 

geselecteerd en wonen allen in de buurt van de school. Een gastgezin is niet noodzakelijk een gezin met 

twee ouders en kinderen, het kan ook een alleenstaande ouder zijn of een gepensioneerd echtpaar. 

Verblijf in een hotel: prijs op aanvraag. 

Bereikbaarheid: vanuit de luchthaven in Rome (Ciampino of Fiumicino) is er een vlotte treinverbinding 

naar Orvieto. Vervolgens brengt de kabelbaantrein je naar de prachtige stad boven op de rots. 



            

 

 

 

Programma: 
 

 

Zondag (aankomst) 
‘s avonds: ontvangst en kennismaking tijdens het diner in een traditioneel 

restaurant in Orvieto 

Maandag 
voormiddag: Italiaanse les in groep in de ILoveITschool in Orvieto 

namiddag: historische wandeling door de stad, archeologisch bezoek 

onder de kerk Sant’Andrea, aperitief met typische/lokale producten 

Dinsdag 
voormiddag: Italiaanse les in groep in de ILoveITschool in Orvieto 

namiddag: uitstap naar Lazio: Bolsena en Cività di Bagnoregio  

Woensdag 
voormiddag: Italiaanse les in groep in de ILoveITschool in Orvieto 

namiddag: bezoek aan ‘Pozzo di San Patrizio’ en Orvieto Undergound 

Donderdag 
voormiddag: Italiaanse les in groep in de ILoveITschool in Orvieto 

namiddag: wijn proeven en Italiaans koken bij een lokale wijnboer 

Vrijdag 
voormiddag: Italiaanse les in groep in de ILoveITschool in Orvieto 

namiddag: workshop ‘Ceramica’ 

Zaterdag (vrij en vertrek naar huis) 

 

 

Inschrijven of meer info?  

Mail naar charlotte@tuffoinitalia.it of bel 0032/485/85.55.95. 

Inschrijven kan tot 90 dagen voor aanvang van de gekozen week.  
PS: Het is wel te verstaan dat het om een cultureel programma gaat zonder enig commercieel doel. 


