
ITALIENSK KONVERSATION 

OCH UNIKA UPPLEVELSER 

PÅ FÖRTROLLANDE PLATSER I KALABRIEN 

 
 

10 – 17 juni 2023 
 

Vill du lära dig italienska på ett trevligt och ovanligt sätt? Följ med Per till Kalabrien! 

Som expert språklärare och kännare av italiensk kultur är han den perfekta personen för denna 
upplevelse i Kalabrien, en region som fascinerar varje besökare med sin naturliga skönhet, stora 
kulturarv och mat- och vinarv. 

Vi tillbringar några underbara dagar i Badolato, en medeltida by halvvägs mellan det blå Joniska 
havet och de gröna bergen i Serres Regional Park. 

Vi deltar i trevliga konversationslektioner i italienska och fördjupar oss i den kalabresiska 
gastronomins varierande värld med matlagningslektioner, besök på den lokala marknaden, 
vinprovning och kvällar med tarantellamusik och dans. 

 

 

 



8 dagar/ 7 nätter 

Dag 1. ANKOMST TILL BADOLATO 

Vi träffas i Badolato och välkomnas till våra charmiga b&b i den historiska stadskärnan. Vi träffas 
sedan på en restaurang för att njuta av en utsökt kalabresisk välkomstmiddag. 

 

Dag 2. ITALIENSK SPRÅKKURS 9,45 - 12,00 (inklusive paus) 

Efter frukost träffar vi Per som presenterar veckans program. Så börjar vi med kursens första lektion 
som på ett trevligt och stimulerande sätt kommer att ge oss de första grunderna för enkel 
konversation på italienska. Vi avslutar med en välsmakande lätt lunch. På eftermiddagen tar vi en 
promenad och lyssnar på en intressant berättelse om byn och livet som utspelar sig där. På kvällen 
träffas vi för en god middag på en typisk restaurang. 

 

Dag 3. ITALIENSKKURS 9,45 - 12,00 (inklusive paus) 

"VINETS ORD" - VINGÅRD OCH PROVSMAKNING 

På morgonen fortsätter vi kursen och efter lektionerna åker vi med vår lärare ut på landsbygden där 
vi välkomnas av en vingård som producerar viner med inhemska druvor. Efter en promenad i 
vingårdarna slår vi oss ner för en provsmakning av viner och lokala produkter. Det kommer också 
att vara ett tillfälle att lära sig några ord relaterade till vinvärlden, mycket uppskattade idag. På 
eftermiddagen har vi ledig tid att spendera vid havet eller i Badolatos historiska centrum. Till middag 
träffas vi för att äta en god kalabresisk pizza. 



 

Dag 4. RESA I SILKETS VÄRLD - EKOLOGISK LUNCH 

Idag tillsammans med Per åker vi på en härlig utflykt till San Floro. Att välkomna oss är Cooperativa 
Nido di Seta, grundat av tre unga människor som följer oss med kompetens och passion på en 
fantastisk “resa” in i sidenvärlden! Vi besöker museet och på deras företag upptäcker vi 
fascinerande tekniker och hantverksmetoder som fortfarande används idag för att producera 
världens mest värdefulla tråd. Till lunch njuter vi en måltid baserad på företagets ekologiska 
produkter och andra lokala delikatesser. Kvällen är ledig för egna aktiviteter. 

 



Dag 5. ITALIENSKKURS 9.45 - 12.00 (inklusive paus) 

På morgonen träffar vi Per och fortsätter vår italienskkurs. Efter en välsmakande lätt lunch är 
eftermiddagen tillgänglig för att ta underbara bad i Joniska havets klara vatten eller koppla av i den 
gamla byn. På kvällen träffas vi på en restaurang i den historiska stadskärnan för middag. 

Dag 6. ITALIENSKKURS - "MATENS ORD" - LANTMARKNAD I SOVERATO - KALABRESISK 
MATLAGNINGSLEKTION 

Idag åker vi med Per till Soverato, en vacker stad som kallas Joniska havets pärla. Vi besöker en 
marknad där vi kan beundra de färgglada grönsakerna och säsongens frukt, ostar, kött och andra 
delikatesser som små producenter tar med sig från landsbygden. Vi lär oss namnen på denna stora 
variation av produkter och fyller våra korgar med det vi behöver för matlagningskursen. 

Vi stannar sedan till vid en bondgård för att lära oss att laga några traditionella rätter samtidigt som 
vi passar på att få kulinariska råd av Per som är väldigt duktig på matlagning och framför allt i det 
kalabresiska köket. Efter att ha njutit av våra läckra rätter återvänder vi till Badolato. 

 

Dag 7. ITALIENSK SPRÅKKURS 9,45 - 12,00 (inklusive paus) 

Per väntar på oss för kursens sista lektion och för att utbyta åsikter och intryck om upplevelsen vi 
haft tillsammans. På kvällen träffas vi på en restaurang i den historiska stadskärnan för att smaka på 
traditionella kalabresiska rätter medan vi lyssnar på de lokala musikerna som glädjer oss med 
tonerna av tarantellan och som bjuder in oss alla till dans. 

Dag 8. AVRESA. 

Frukost och transfer till Lamezia Terme flygplats. Avresa och slut på våra tjänster.  



 

 

 

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella ändringar beroende på lokala omständigheter 

 

Pris per person in dubbelrum: 13.100 sek 

Minimum deltagare: 10 

Maximum deltagare: 20 

 

I DENNA RESA INGÅR: 

• 15 språklektioner med italiensk-svensk lärare på 40 minuter vardera 

• 1 "Matens ord"-lektion på marknaden 

• 1 lektion "Vinets ord". 

• 7 nätter i b&b i Badolato 

• 7 frukostar 

• 3 lättare luncher 

• 1 matlagningslektion med lantlunch 



• 1 besök på marknaden 

• 1 besök på en vingård med provsmakning av viner och typiska produkter 

• 4 middagar i en typisk restaurang 

• 1 pizzamiddag 

• 1 lunch på Coop. Nido di Seta 

• 1 besök på Coop. Nido di Seta och Silkets Museum i San Floro 

• En promenad med berättelse i byn Badolato 

• 1 kväll med levande musik 

• Buss för utflykter enligt tidtabell 

• Transfer från och till Lamezia Terme flygplats 

 

I RESAN INGÅR INTE: 

• Flygbiljetter och skatter 

• Enkelrumstillägg på 180,00 Euro 

• Andra måltider än de som anges i vårt semesterpaket 

• Reseförsäkring eller personliga utgifter (minibar, telefonsamtal, tvätt, etc.) 

• Dricks till guider, chaufförer, bärare, hotell, restauranger etc. 

• Eventuella andra resekostnader som inte ingår i vårt semesterpaket 

 

 

Resan är designad av Rosanna Gangemi och organiseras av: 

Ferdinandea Travel di Cossari Fernando Antonio, Via Nazionale 52/54 – 88060 Badolato (CZ) 

Numero Rea: CZ – 170763 

Polizza RC: UnipolSai N. 1/1404/65/148811581 

Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. numero di iscrizione 1517 

Autorizzazione Regione Calabria: 11491 del 08.08.2003 

 

 


