www.italstudio.nl

45 bestemmingen
in heel Italië

het hele jaar door
vanaf 1 week tot
een tussenjaar

specials
gastronomie, wijn,
kunst & cultuur

Leer
Italiaans
in Italië

van tienervakanties
tot 50+
programma’s

mode- &
designopleidingen
in Milaan & Rome

Taal- & Cultuurcursussen voor alle leeftijden

WEBSITE

Ons gehele aanbod inclusief
alle details kun je vinden op de
website van Italstudio.
Met ons uitgebreide
zoekprogramma met filters
vind je gemakkelijk een leuke
bestemming of een interessante
cursus. En voor vragen en advies
zijn wij altijd bereikbaar!

LEER ITALIAANS
VIA ONLINE LESSEN
Online lessen zijn heel handig! Je
leert Italiaans waar en wanneer jij
wilt en de lessen zijn niet duur. Bij
individuele online lessen kun je zelfs
je eigen tempo bepalen.
Onze online lessen zijn heel
afwisselend en worden op elk
niveau gegeven door professionele

Brochure online
Onze brochure 2022 zal
alleen online te bekijken en
te downloaden zijn op onze
site, we hebben geen gedrukte
brochure meer.

leraren die ook native speaker zijn.
Elke week kun je wel een online
cursus starten.
Online klassen of individueel
Thuis Italiaans leren of je Italiaanse
kennis bijhouden gaat heel
gemakkelijk met online lessen.
Ze kunnen individueel gevolgd
worden maar houd je meer van de
interactie in een groep, kies dan
voor een online cursus in een klasje.
Er zijn online klassen op elk niveau
mogelijk.

Zoek op
onze site de
online lessen
of
neem contact
met ons op vo
or
advies!

Scuola Leonardo da Vinci
Keten van scholen in Florence, Rome, Milaan, Turijn en Viareggio

Nieuwe
bestemmingen
Homestay met les bij lerares
Cinzia in haar trullo in
Cisternino (Puglia) en bij
leraar Alessandro in gastverblijf
bij Taormina (Sicilië).
Verder ook nieuwe taalscholen
in Napels (kleine groepen) en
in Turijn (vooral voor jongere
studenten).

BLIJF OP
DE HOOGTE!
Bezoek regelmatig onze
site www.italstudio.nl
voor nieuws en
aanbiedingen. Meld je aan
voor onze nieuwsbrief!

Verschillende scholen maar toch
hetzelfde lessysteem! Volg een cursus in
meerdere steden. Nieuw is Turijn!
Alle Leonardo da Vinci scholen werken
op dezelfde wijze, zodat je na enkele
weken of maanden gemakkelijk van
school kan wisselen en blijft profiteren
van de kortingen.
Online les in klasje of individueel
Niet alleen online privéles is mogelijk,
maar ook les in online klasjes! Deze
kunnen zowel elke dag als 2x per week
gevolgd worden. Ook kunst & cultuur!
Korte taalvakanties vanaf 1 week
Elke week kun je starten met een taalcursus! Ook in combinatie met culturele,
gastronomische of creatieve lessen.

“La Dolce Vita” specials van
1 of 2 weken
Standaardcursus met cultureel/sociaal
programma: etentjes en excursies
speciaal voor oudere cursisten. In
Viareggio ook 50+ programma’s.
Cursussen van 3-6 maanden
Speciale Italstudio CSN-korting op
taalcursus vanaf 13 weken!
Gap year (32 weken) en
Gap semester (18 weken)
Dit zijn speciale tussenjaarprogramma’s
voor jongeren inclusief culturele vakken
en met aan het einde een taalexamen
en taaldiploma.

Een taalvakantie in Italië

is zeker betaalbaar!

Hieronder enkele voorbeelden van
cursusprijzen van 1 en 2 weken

Een tussenjaar of
enkele maanden
er tussenuit?

ce/
Rome/Floren
an
Mila
1 week
20 lessen

€

295 p.p.

2 weken
40 lessen

€

450 p.p.

Lucca

1 week
20 lessen

€

Venetië

1 week
20 lessen

€

290 p.p.

€

380 p.p.

Accommodatie
Bij Italstudio kun
je een cursus met
accommodatie boeken,
maar je mag ook
zelf je accommodatie
regelen!

2 weken
40 lessen

€

250 p.p.

2 weken
40 lessen

450 p.p.

Bijvoorbeeld:
1-persoonskamer in
gedeeld appartement
kost vanaf € 150 p.w.

Speciale
korte
cursussen

KUNSTWANDELINGEN
Op stap met een deskundige
leraar bezoek je interessante
plekken.

Op onze nieuwe site
zul je onderstaande
cursussen gemakkelijk
vinden en nog veel
meer...

50+ PROGRAMMA’S
Leer Italiaans en doe mee
aan leuke activiteiten
en excursies samen met
leeftijdgenoten.

GASTRONOMIE EN WIJN
Lessen en proeverijen voor
liefhebbers van de Italiaanse
keuken en wijnen.
MINIGROEPEN/
CONVERSATIELESSEN
Italiaans leren in kleine
groepjes met focus op
conversatie.

PRIVÉLES BIJ LERAAR
THUIS
Logeer bij een leraar thuis en
dompel je onder: in Cisternino
(Puglia), Sicilië en Toscane.

THEMA SPECIALS
Vele taalspecials met
experiences, lokale
proeverijen, architectuur,
kunst enz.

KUNST/CULTUUR/
LITERATUUR
Verdiep je kennis van
Italiaanse kunst/literatuur
enz. en laat je verwonderen!

SCHILDEREN/TEKENEN/
MOZAÏEK/KERAMIEK
In combinatie met taallessen
zijn er diverse creatieve en
kunstlessen te boeken.

Waar kan dat beter dan in
Italië, de bakermat van de
Europese cultuur!
Of je nu een paar maanden
op taalvakantie wilt of
een tussenjaar, Italstudio
biedt een ruime keuze uit
tussenjaarprogramma’s
aan erkende internationale
taalscholen in heel Italië.

Online
seminars
Voor liefhebbers van
de Italiaanse kunst
en cultuur zijn er nu
ook online seminars
in het Italiaans van
deskundige leraren over:
kunstgeschiedenis, mode,
cultuur, actualiteiten,
gastronomie, literatuur, film
enzovoorts. Vele scholen
bieden interessante
programma’s!

FAMILIEPROGRAMMA’S
Samen met je gezin Italiaans
leren tijdens je vakantie.
ZOMERKAMP 12-17 JAAR
Een onvergetelijke tienervakantie met internationale
leeftijdgenoten!
DUIKEN/ZEILEN/
WANDELEN/SPORTEN
Combineer een taalvakantie
eens met sportieve
activiteiten.

Studeer Fashion, Art of
Design in Milaan & Rome
Volg je passie en ontplooi je creatieve talent in
Milaan of Rome!
De internationale Art &
Design Academie NABA in
Milaan en Rome verzorgt alle
opleidingen in het Engels:
■ Foundation Year
■ Gap Year
■ Bachelors en Masters in:
Interior Design, Product
Design, Fashion Design,
Design, Graphic Design
& Art Direction, Film
and Animation, Creative
Technologies, Set Design,
Painting and Visual Arts,
Creative Advertising ecc.

■

 ABA Summer Courses
N
(ook online) in bijv.:
Interior Design, Fashion
Image & Styling.

Domus Academy in Milaan
is de meest visionaire
Postgraduate Design
School in Italië.
DA verzorgt erkende Master
programs en Short courses
in de studierichtingen:
Design, Fashion, Business
en Experience.

NABA en Domus Academy
bieden face-to-face en ook
online en blended onderwijs
aan op professionele,
afwisselende wijze.
Beide academies hebben
een zeer uitgebreid netwerk
van design professionals en

samenwerkingen met meer
dan 1000 bedrijven.
“Learning by designing” en
multidisciplinair onderwijs
zijn de kernbegrippen!
Schrijf je in en geef je
carrière een boost!

Algemene
informatie
Leeftijd cursisten
De cursussen zijn voor
alle leeftijden (16+) en
de gemiddelde leeftijd
kan per school en per
seizoen verschillen. Vooral
culturele specials en
minigroepen trekken meer
ouderen aan. Jongeren
kiezen meer tussenjaar en
standaardcursussen.
Daarnaast heb je programma’s voor families met
kinderen en zomerkampen
voor junioren van 12-18 jaar.
Neem voor advies gerust
contact met ons op.

WAAR
LIGGE
N DE
SCHOL
EN?

Como
Lignano

Cavaion Veronese
Milaan

Trieste

Venetië

Verona

Turijn
Bologna

Acqui Terme

Ravenna

Genua

Portico

Chiavari

Viareggio
San Remo

Lucca

Rimini
Urbino

Urbania

Florence

Belvedere Ostrense

Homestay Toscane

Micciano

Perugia
Siena

Assisi

Montepulciano

Todi

GreenItalian
Ascoli Piceno

Ofena
Rome
Mola di Bari

Alleengaand
Ben je alleengaand? Geen
probleem, want 80% van de
cursisten gaat alleen. Het is
zelfs een voordeel, want je
maakt veel sneller contact.

Homestay Cisternino
Napels

Irsina

Salerno

Alghero

Lecce
Otranto

Cagliari
Santa Domenica/Tropea

Taormina

0345 520 152

info@italstudio.nl

Homestay Taormina

www.italstudio.nl

