
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.

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

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

Gap semester 
programma
Zoek je een taalreis van 
minimaal 18 weken, dan 
kan je in Rome, Milaan of 
Florence een Gap semester 
programma volgen, dat je 
afsluit met een taaldiploma.

Gap Year programma
Wil je echt vloeiend Italiaans 
leren, volg dan in Rome, 
Milaan of Florence een Gap 
year/academisch jaar van 8 
maanden dat je ook met een 
taaldiploma afsluit. Bovendien 
krijg je dan ook les over de 
Italiaanse cultuur, mode, 
design, actualiteiten enz.

Long term cursussen
Al onze scholen in Italië 
bieden ook cursussen voor 
3 maanden of langer aan. 
Je kan je programma naar 
eigen wens invullen en zelfs 
meerdere bestemmingen 
combineren.

Advies?
Heb je vragen, bel of mail 
Italstudio, we denken graag 
met je mee!

Tussenjaarprogramma’s

www.italstudio.nl
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WAARLIGGEN DE SCHOLEN?

45 bestemmingen
in heel Italië

het hele jaar door
vanaf 1 week tot
een tussenjaar

specials 
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van tienervakanties 
tot 50+

programma’s
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Verschillende scholen maar toch 
hetzelfde lessysteem! 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.

Korte taalvakanties vanaf 1 week
Elke week kun je starten met een 
taalcursus! Ook in combinatie met 
culturele, gastronomische of creatieve 
lessen.

Cursussen van 3-6 maanden
Speciale Italstudio CSN-aanbieding voor 
taalcursus vanaf 13 weken!

“La Dolce Vita” specials van
1 of 2 weken
Standaardcursus met cultureel/sociaal 
programma, zoals etentjes en excursies, 
heel aantrekkelijk voor cursisten van
40 jaar en ouder. 

Giro d’Italia cursussen
Volg een cursus van minimaal 1 week 
en combineer 2, 3 of 4 steden.

Gap year (32 weken) en
Gap semester (18 weken)
Dit zijn speciale tussenjaarprogramma’s 
voor jongeren inclusief culturele vakken 
en met een afsluitend taalexamen en 
taaldiploma. 

■ In Siena, één van de 
mooiste middeleeuwse steden 
in Toscane, is er de Dante 
taalschool, een populaire school 
voor alle leeftijden.
■ Op veler verzoek nog 
een school op Sicilië in het 
pittoreske Cefalù, een bad- en 
vissersplaats nabij Palermo. 
Solemar Academy geeft al vele 
jaren les in kleine groepen.
■ De school Cultura Italiana 
is een kleine school in de 
Toscaanse stad Arezzo, een 
stad met een prachtig historisch 
centrum en nog niet ontdekt 
door toeristen.
■ Wil je aan het Gardameer 
les, dan is de nieuwe school 
Progetto Lingue bij Lazise een 
aanrader, echt geschikt om je 
vakantie te combineren met een 
taalcursus.
■ In de Abruzzen kun je 
Italiaans leren van lerares Paola 
in Montefino, zij komt naar 
jouw eigen vakantieadres in 
deze prachtige regio!

Nieuwe 
bestemmingen
We hebben weer 5 leuke 
nieuwe bestemmingen erbij!

Brochure online
Onze brochure 2023 kan je 
online bekijken of downloaden 
op onze site.

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

Bijvoorbeeld: 
1-persoonskamer in 
gedeeld appartement 
kost vanaf € 170 p.w.

Hieronder enkele voorbeelden van 
cursusprijzen van 1 en 2 weken

Nieuwe eigenaar

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

Een taalvakantie in Italië
   is zeker betaalbaar!

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!

Online 
lessen
Thuis Italiaans leren of je 
Italiaanse kennis bijhouden 
kan ook heel gemakkelijk met 
online lessen. Deze kunnen 
individueel gevolgd worden of 
in een online klas. Alle niveaus 
zijn mogelijk. 

BLIJF OP
DE HOOGTE!

Bezoek regelmatig onze 

site www.italstudio.nl

Hier vind je nieuws

over aanbiedingen en 

nieuwe cursussen.

Speciale 
korte 
cursussen
Op onze site kun je 
onderstaande cursussen 
gemakkelijk vinden en 
nog veel meer...

GASTRONOMIE EN WIJN
Kooklessen en proeverijen 
voor liefhebbers van de 
Italiaanse keuken en wijn.

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 Toscane, 
Puglia en op Sicilië. 

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

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

50+ PROGRAMMA’S
Leer Italiaans tijdens leuke 
activiteiten en excursies 
samen met leeftijdgenoten.

THEMA SPECIALS
Vele taalspecials met expe-
riences zoals: lokale proeve-
rijen, architectuur, kunst.

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

FAMILIEPROGRAMMA’S
Samen met je gezin Italiaans 
leren tijdens je vakantie.

ZOMERKAMP 14-17 JAAR 
Een onvergetelijke tiener-
vakantie met internationale 
leeftijdgenoten!

DUIKEN/ZEILEN/
WANDELEN/SPORTEN
Combineer een taalvakantie 
eens met sportieve 
activiteiten.

Napels
1 week

15 lessen
€ 200 p.p.

2 weken
30 lessen

€ 340 p.p.

Siena
1 week

20 lessen
€ 265 p.p.

2 weken
40 lessen

€ 440 p.p.

Rome/Florence/
Milaan/Turijn

1 week
20 lessen

€ 295 p.p.

2 weken
40 lessen

€ 470 p.p.

Vanaf 2023 ben ik de nieuwe eigenaar van 
Italstudio. Mijn naam is Barbara Atzei, ik heb een 
Bachelor in het vertalersvak en ben beëdigd vertaler 
Italiaans. Mijn vader is Italiaans en mijn moeder is 
Nederlands en hiermee heb ik het beste van twee 
culturen. Zo kom ik al mijn hele leven in Italië waar 
mijn familie woont. Inmiddels heb ik al diverse 
scholen in Italië bezocht, omdat ik het persoonlijk 
contact met de scholen belangrijk vind.
Ik ben er trots op 
dat Ingrid Veringa 
Italstudio aan mij 
heeft toevertrouwd 
en zal Italstudio 
voortzetten zoals 
Ingrid dat al
32 jaar heeft 
gedaan. 


