
ITALIAANSE TAAL- EN CULTUURWEEK 
OP DE LIS SCHOOL Lucca Italian School 

VOOR STUDENTEN VAN DE ZUSTERSTEDEN

VOLGENDE SESSIES IN 2020
8-14 MAART

      8-14 NOVEMBER

PROGRAMMA

ZONDAG 

Aankomst en accommodatie in de toegewezen homestay 

MAANDAGOCHTEND
we ontmoeten op school om 8.40 uur voor test en eerste les

MAANDAG  TOT EN MET VRIJDAG 

Elke ochtend Italiaanse lessen in kleine groepen van internationale 
studenten - een gemiddelde van zes studenten per klas, een 
maximum van tien.

De lessen worden gegeven in het LIS-schoolgebouw, een historische 
villa met een grote tuin en terras, in het oude stadsgedeelte 
tegenover de stadsmuren.



Taallesrooster: 9u15 tot 13u00, met een pauze van 25 minuten om 
11u00.

De deelnemers worden op basis van hun kennis van de 
Italiaanse taal in kleine groepen verdeeld; we bieden alle niveaus 
aan van het Common European Framework of Reference, van A1 tot 
C2.
        Op school is er gratis wi-fi; er staat een collectie boeken en 
films ter beschikking van de studenten.

IN DE MIDDAG WORDT HET VOLGENDE PROGRAMMA VAN CULTURELE 
ACTIVITEITEN AANGEBODEN:

MAANDAG:
Met een leraar door het centrum van de stad wandelen om de

geschiedenis  en  de  belangrijkste  tradities  en  gastronomische
specialiteiten van onze stad te leren kennen; na afloop genieten we
samen van  koffie en taart in een historische patisserie van Lucca.

DINSDAG:
Les over de Toscaanse keuken.  De deelnemers , begeleid door

onze leraar/chef-kok Eva, zullen een compleet menu samenstellen,
van voorgerecht tot dessert.  Natuurlijk met handgemaakte pasta.
Vervolgens dineren we samen.

WOENSDAG:
Excursie naar een historisch/natuurlijke toeristische plek. 

Vervoer  georganiseerd  door  de  school,  begeleiding  door  een  van
onze docenten.

DONDERDAG en  VRIJDAGMIDDAG vrij

VRIJDAG 
's avonds afscheid diner met de LIS-leraren in een typisch
 restaurant

           ZATERDAG vertrek    
     



TOTALE KOSTPRIJS € 590

Inclusief: lessen Italiaans, culturele activiteiten en excursies -
accommodatie  bij  een  gastgezin  in  een  eenpersoonskamer  met
ontbijt en diner voor 6 nachten van zondag tot zaterdag.

Voor zelfreservering van een hotelkamer wordt de prijs van de 
gezinsaccommodatie in mindering gebracht.

Minimum aantal deelnemers: 4           Minimum leeftijd: 18 jaar

Als het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, zal het 
algemeen recreatief programma worden aangeboden en op de 
taalcursus een 15% korting gegeven.

Kennis van het Italiaans: alle niveaus, ook beginners

Inschrijvingen worden aanvaard tot 30 dagen voor de aanvang van 
de cursus. 
Voorschot van € 150 bij intekening en saldo bij aankomst, contant of
creditcard

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Angelo Giannini bij LIS Lucca Italian School
angelo@luccaitalianschool.com



INSCHRIJVINGSFORMULIER
Taalweek LUCCA zustersteden

Familienaam

Voornaam

Adres

Beroep

Geboortedatum

Telefoon

Email

Cursusdatum

Kennis Italiaans
(eigen beoordeling)

Voorschot 150 €

BANKREKENING
Lucca Italian School
Bank:     Credito Emiliano,

        Viale Giusti 529 - 55100 Lucca
IBAN     IT84C0303213700010000001081
BIC CODE     BACRIT21189 


