Studietur til Sardinia
Språkskolen Allora tilbyr studieopphold til den italienske øya Sardinia. Dette er
en unik og morsom mulighet til å prøve og videreutvikle dine språkferdigheter i
Italia, og samtidig bli bedre kjent med det italienske samfunnet.
Gjennom et seks dager langt studieprogram, vil deltagerne bruke italiensk språk i
ulike situasjoner, delta på spennende og lærerike byvandringer, nyte en dag på to
av Sardinias flotteste strender, besøke sjarmerende landsbyer, og naturligvis se
nærmere på noen av Sardinias severdigheter.
Cagliari er Sardinias regionhovedstad, og en moderne storby med alle
tenkelige servicetilbud. Byen skjuler flere sjarmerende bydeler, hvor
små restauranter tilbereder spennende italienske matretter. Gjennom
studieturen blir gruppen bedre kjent med Cagliari og byens historie.
Nora heter en av Sardinias populære
arkeologiske attraksjoner. For snart tre
tusen år siden koloniserte fønikerne Nora.
Med sin strategiske beliggenhet og et asurblått Middelhav som
bakgrunn, er det enkelt å forstå av også romerne slo seg til ro på den
lille halvøyen. I Nora kan man fremdeles besøke det lille amfiteateret,
romerske termer og villaer med mosaikkgulv. Studieturen i Nora avsluttes med et besøk ved en av
Chias kritthvite strender.
I sørøst ligger en populær ferielandsby, Villasimius, hvor gruppen besøker TimiAma, en hvit strand som også blir vårt klasserom denne dagen .
I et bratt høydedrag i utkanten av Campidanosletten, ligger Laconi, en
sjarmerende fjellandsby ca 700 m.o.h. Studiegruppen besøker Parco di Laconi,
hvor vi blant annet besøker en gammel slottsruin omgitt av en vakker botanisk
hage. Gruppen nyter en velfortjent lunsj under gamle eiketrær, før ferden går
videre til landsbyen Barumini. Der besøker vi Su Nuraxi, en av Sardinias største
og snart 4000 år gamle nuragher.
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