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1. tur går lørdag 23. mai 2009 med SAS direkte fly til Cagliari fra Oslo Gardermoen 
Hjemreise: lørdag 30. mai 2008 med SAS direkte fly fra Cagliari til Oslo Gardermoen 
Neste tur: 19.-26. September 2009 
 
Arrangører: Enrica Sollaino og Margherita Podestà.  
Enrica Sollaino er fra Sardinia og bor i Oslo hvor hun jobber som oversetter, tolk og innenfor 
reiseliv. 
Margherita Podestà driver Språkskolen CiaO i Oslo.  
 
Kort om programmet:  
Programmet omfatter Sardinias hovedstad Cagliari, Barumini, nuraghebyen på UNESCO-liste, 
Oristano med Tharros og Sinis Halvøya, Bosa, Orgosolo og Oliena området, Costa Verde med 
gamle gruvelandsbyer.  
Fast overnattingssted i Santu Lussurgiu, en landsby i Oristano provins som ligger 503 meter o.h. 
og har 2.664 innbyggere, fra dag 2 til dag 6, med daglige utflukter.  
Dag 1 og 7 i Cagliari.  
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             Murales fra Orgosolo                          
 

 

    Tharros             Oristano            

 
 
 
 

 
                                              Bosa  berømt blant annet for vin Malvasia  
 
 
Språk og kulturprogram: 
 
Vi tilbyr en utradisjonell studiereise hvor undervisning ikke skjer i klasserommet på et bestemt 
tidspunkt på dagen, men kontinuerlig gjennom hele dagen. Det vil si at all guiding og fortelling 
om Sardinia skjer på italiensk. Programmet er også lagt opp slikt at deltagerne får hyppig kontakt 
med de lokale, noe som betyr mulighet til å praktisere språk, stille spørsmål, osv.  
Vi begge kommer til å være til stede i løpet av hele turen, og kan derfor hjelpe med norsk om 
nødvendig.  

http://web.tiscali.it/sardegnatourist/BOSA/Bosa.jpg�
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NB. Det blir tolking til norsk hele veien for deltagere/ledsagere som ikke kan italiensk. 
 

En herlig blanding av kultur, mat, vin, natur og tradisjoner. 
 
Før avreise, kommer vi også til å levere til hver deltager en skriftlig kortfattet sammendrag om 
Sardinia med info om de stedene vi besøker, historie, tradisjon, mat osv. med nyttige gloser.  
 
For hele programmet send gjerne en mail til: Enrica – itra@online.no  

                                         
 

 
 

 

 
VELKOMMEN TIL EN UFORGLEMMELIG TUR!  

IKKE GLEM BADEDRAKT! MASSE BADEMULIGHETER!  
 

Margherita og Enrica  
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