
 

 

  
  
 
  
                                                                                                                                          

 
Centro Koinè 
School voor italiaanse taal en cultuur 
Via dei Tabacchi, 5 – Lucca 55100 
www.koinecenter.com 
                                                         ITALIAANSE TAAL WEEK 2020 

 
VILLAGGIO EUROPA – LUCCA, Italiaanse Taal Week  in het kader van de jumelage met  Abingdon (GB), Colmar (F), Sint 
Niklaas (B), Schongau (D), San Francisco (USA) 
 
Italiaanse taalcursus in kleine groep. Van  maandag tot en met vrijdag, 20 lesuren  van 09.00 tot 13.00,  ‘s middags 
activiteiten. Programma middag activiteiten: 3 excursies, een rondleiding en een diner. 
  
Volgens het volgende voorbeeld: 
 
Maandag       “Waar, wanneer en hoe”, orientatie tour in de stad met aansluitend                 
                         welkomstaperitief 
 
Dinsdag          De stad Prato ontdekken en bezoek aan het Textielmusem 
 
Woensdag      Het landschap van olie en wijn. Bezoek aan een olie- en 
                           wijnboerderij met olie- en wijnproeven. 
 
Donderdag     Het heerlijke  water van Lucca! Een wandelroute die ons via 
                           panoramische wegen, bossen en groene paden leidt  langs het 
                           historisch aquaduct van Nottolini tot aan de stad. 
 
Diner in een restaurant met locale gerechten op het menu. 
 
Vrijdag             Vrije middag 
 
Zaterdag          Vertrek 
 
Datums: 17/23 mei 2020, 24/29 augustus 2020 
 
Prijs van de cursus inclusief taallessen, middag activiteiten en studiemateriaal: 300,00€ 
Inschrijvingen worden aanvaard tot 30 dagen voor de aanvang van de cursus. 
Accomodatie bij gezinnen/particulieren in een eenpersoonskamer voor 6 nachten: 190 €; met ontbijt en diner: 270€ 
Eenpersoonskamer inclusief ontbijt in hotel of B&B vanaf 65€ per nacht. Aankomst is gepland op de zondag voordat de 
cursus begint en vertrek op de zaterdag na het einde van de cursus, tenzij anders aangegeven. 
 
Het Centro KOINE – www.centrokoine.com -  organiseert, behalve de bovengenoemde data betreffende de Italiaanse Taal 
Week, het hele jaar door  taalcursussen, toegankelijk voor iedereen. Voor de  leden van “Anfiteatro” zijn er speciale prijzen 
voorzien, afhankelijk van de duur en het soort cursus, zowel bij onze school in Lucca als die in Florence. 
 
Contact en informatie: stefano@koinecenter.com                                            Centro Koinè - Lucca 
                                                                                                                                          Directie 
                                                                                                                                          Dr Stefano Allegrini 
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