Italian kielen kurssi Palermossa
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Opettajana ja oppaana Elina Suolahti

Sisilian itsenäisen hallintoalueen pääkaupunki sijaitsee avaran lahden rannalla,
Monte Pellegrinon kalkkikivimassiivin juurella ja Conca d’Oron hedelmällisen
laakson tuntumassa. Antiikin aikana foinikialaiset ja karthagolaiset hallitsivat
kaupunkia ja pitivät pintansa saaren muihin osiin asettuneita kreikkalaisia
vastaan. Segestan temppelialueella kohtaamme vanhimman kulttuurin
jäänteitä. Arabit valloittivat 800-luvulla Palermon, josta tuli islamilaisen tieteen
ja kulttuurin tärkeä keskus. Kuninkaan palatseissa ja monissa kirkoissa on
säilynyt uskomattoman kauniita mosaiikkitaideteoksia. Keskiajalla
Hohenstaufenin Fredrik II piti Palermossa keisarikuntansa hovia, ja piirissä
kirjoitettiin ensimmäiset runot italian kielellä – sata vuotta ennen Dantea.
Sisilian itäosissa tutustumme barokkiin, joka sai omaperäisiä muotoja
esimerkiksi Noton kaupunkisuunnittelussa ja arkkitehtuurissa.
Kirjallisuus on aina kukoistanut elinvoimaisena Sisiliassa. Verismin, 1800luvulla vaikuttaneen realistinen suuntauksen tärkeimmät kirjailijat olivat
sisialialaisia. Agrigentossa syntynyt Luigi Pirandello uudisti italialaisen ja koko
eurooppalaisen teatterin 1900-luvun alkupuolella. Kielikurssilla luemme hänen
omaa kotiseutua kuvaavan novellinsa. Giuseppe Tomasi di Lampedusan romaani
Tiikerikissa kertoo Italian yhdistymisen kipeistä vaiheista, jotka Luchino
Visconti tulkitsi valkokankaalla samannimisessä elokuvassaan. Aivan viime
vuosikymmeninä Andrea Camilleri toi kertomuksiinsa Sisilian murteen, joka
avasi tien myös muille kielimuodoille kirjallisen ilmaisun välineenä.
Sisilialaisessa ruokakulttuurissa tuntuvat monet vaikutteet. Runsas
vihannesten osuus on perua arabiajalta. valkoviineissä on oma erityinen
arominsa. Aivan toisenlainen maku ja käyttö on Marsalan alueella tuotettu
jälkiruokaviini, jonka englantilaiset toivat kansainvälisille markkinoille.Saaren
itäosissa viljellään manteleita, pohjoispuolen pikkusaarilla levittäytyvät
kaprisviljelmät.
1.

pe 8.1. Helsinki – München – Palermo
Lähtö Helsingistä Lufthansan vuorolla LH2465 klo 06.05 Müncheniin, jonne saavutaan klo
07.45. Lähtö Münchenistä klo 09.55 lennolla LH1914 Palermoon, saapuminen klo 12.00 Punta
Raisin lentokentältä ajamme bussillamme hotelliimme Artemisia Palace. Majoittumisen ja
pienen lepohetken jälkeen lähdemme yhteiselle tervetuliaislounaalle. Siestaa vietettyämme
aloitamme kielikurssin järjestäytymisellä, noin klo 16.30.

2.

la 9.1. Kaupunkikierros bussilla. Kielikurssi alkaa.
Aamupäivällä opiskelemme 9-13, sen jälkeen omaehtoinen lounas. Iltapäivällä tutustumme
Palermon historialliseen keskustaan, normannien palatsiin ja tuomiokirkkoon. Sen jälkeen
ajamme Monrealeen ihailemaan katedraalin bysanttilaisia mosaiikkeja. Yhteinen illallinen.

3. su 12.1. Koulupäivä
Opiskelua klo 09.00 -13.00 .Iltapäivä vapaata. Yhteinen illallinen.
4. ma 11.1. Koulupäivä
Opiskelua klo 9.00 – 13.00 ja omaehtoisen lounaan jälkeen iltapäivällä klo15 – 17.30. Syömme
yhteisen illallisen lähiravintolassa.
5. ti 12.1. Retki Itä-Sisiliaan
Aamiaisen jälkeen suuntaamme kohti Syrakusaa ja Cataniaa. Notossa näemme sisilialaista
barokkia ja syömme lounaan. Palaamme illaksi Palermoon.
6. ke 13.1. Koulupäivä, omaehtoinen lounas, yhteinen illallinen.
7. to 14.1. Aamupäivällä retki Segestaan ja Marsalaan, jossa lounas. Iltapäivällä koulua.
8. pe 15.1. Aamupäivällä koulua. Omaehtoinen lounas, iltapäivä vapaa. Illalla pidetään
kurssin päättäjäiset ja nautitaan läksiäisateria.
9. la 16.1. Paluu Suomeen. Lähtö lentokentälle aamiaisen jälkeen.
Lufthansa vuoro LH1915 lähtee klo 12.20, ja Müncheniin saavutaan klo 14.25.
Jatkolento LH2462 lähtee klo 15.20 ja saapuu Helsinkiin klo 18.55.

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel
ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on CWT Kaleva Travel.

HINTA

1895/2 hengen huone/henkilö ja 285 euroa/1 hengen huone/lisämaksu

HINTAAN
SISÄLTYY

Lufthansan reittivuorot Helsinki –München–Palermo– München – Helsinki
majoitus 2 hengen huoneessa ohjelmassa mainitussa hotellissa (1 hengen huoneesta lisämaksu)
buffetaamiainen hotelleissa
matkaohjelmassa mainitut ateriaa viineineen
matkaohjelmassa mainitut bussikuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
kielikurssi (25 oppituntia, à 45 min) materiaaleineen
opaspalvelut
lentokenttäverot ja arvonlisävero
Tarkemmat tiedot hotellista
www.artemisiapalacehotel.it

