Florencereis 2018
De stad ademt uit na een warme lentedag in mei. Vanaf het uitkijkpunt boven op de
heuvels van de stad kijk je uit over de rivier die onder de Ponte Vecchio stroomt en zie je
rechts daarvan de gigantische koepel van de Duomo verrijzen. In je hand heb je een
plastic bekertje rode wijn en je realiseert je dat dit eigenlijk best wel een uniek moment
is.
Klinkt goed, toch? Eerst in de ochtend, vier dagen lang, Italiaanse les volgen (als
beginner of gevorderde) en daarna onder deskundige begeleiding de Renaissancehoofdstad van de wereld ontdekken. Een bezoek aan het befaamde Uffizi-museum, of
een proeverij van lokale specialiteiten meemaken, eten in Florentijnse restaurants en
genieten van een Aperol op het terras aan het water. Jezelf vier dagen onderdompelen in
de Toscaanse hoofdstad, met haar smalle steegjes, unieke monumenten en bovendien
ook nog eens wat Italiaans leren. Ga jij mee?
Eind mei 2018 gaat Flow Languages terug naar Firenze voor een vierdaagse taal- en
cultuurreis. Leden van Anfiteatro ontvangen een korting van 10%! Ga naar de volgende
link en schrijf je in met in het Opmerkingen-veld ‘KORTING ANFITEATRO’
https://www.flowlanguages.nl/taal-en-cultuurreis-florence/
Of Rome:
Romereis 2018
Stel je dit eens voor: je bent opgestaan en hebt een korte wandeling gemaakt van je
slaapplek midden in Rome en komt een koffietentje tegen op ongeveer 200 meter van
het Colosseum. Je geniet van een versgemaakte cappuccino, slaat je lesboek open en
verdiept je in de Italiaanse lessen van die ochtend, terwijl af en toe een Romeinse
bezoeker druk pratend de bar binnenwandelt.
Na de ochtend wandel je met een groepje in de toch al wel warme lentezon richting het
Pantheon, waar je het graf van Rafael bezoekt en in het voorbijgaan een ijsje eet. De
middag sluit je af met een wijnproeverij, waarbij je de lekkerste barolo uit Piemonte
proeft en je vervolgens aanschuift voor de traditionele 'aperitivo', voordat je heerlijk eet
op het terras, omringd door typische geluiden uit Italië. Moe maar voldaan stap je 's
avonds, na een wandeling langs het verlichte Forum Romanum en in de verte de koepel
van de Sint Pieter, je bed in voor je welverdiende nachtrust.
Klinkt nogal prima hè? En dat zo ongeveer 4 dagen achter elkaar: Italiaans leren in de
ochtend, het geleerde in de middag in de praktijk brengen en verder genieten van alles
wat de rijke Italiaanse cultuur en de Eeuwige Stad Rome je te bieden heeft.
In april gaat Flow Languages 4 dagen naar Rome voor een onvergetelijke reis. Klinkt dat
interessant en wil je er meer over weten? Leden van Anfiteatro ontvangen een korting
van 10%! Ga naar de volgende link en schrijf je in met in het Opmerkingen-veld
‘KORTING ANFITEATRO’

https://www.flowlanguages.nl/taal-en-cultuurreis-rome/

