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Margaretha Petrini åkte på en unik språkresa för alla som är 50 år eller mer.
Något som blev en succé. – Det var kul att uppleva kultur och mat tillsammans
med andra svenskar och människor från andra länder, säger hon.
Dessa kurser för 50-plussare arrangeras av Internationella Skolorna – de har även
andra språkresor men har alltså börjat satsa även på denna målgrupp.
Margaretha Petrini berättar:
– Jag hade åkt på vanlig språkresa förut och det var också bra. Men att åka med
andra i ungefär samma ålder var speciellt, man har många gemensamma intressen.
Några av hennes stora passioner är italienska språket, mat och kultur. På språkresan
till Florens i höstas kunde hon kombinera alla tre sakerna.

Åkte till ett vinslott i Italien
– Kursen hette ”Italiens mat och vin”. Den var upplagd med lektioner halva dagen och
utflykter med mera andra halvan. Vi åkte till exempel i väg till ett vinslott och till
Chianti där vi fick se tillverkning av vin.
En kväll fick de bekanta sig med en skicklig italiensk kock.
– Vi hade en lektion där alla fick vara med och göra något i köket, när kocken lagade
en middag med fem rätter åt oss alla.
Alla regioner i Italien har sin egen matkultur.
– Jag gillar den enkla, raka maten från Bologna bäst.

Får välja boende
Hennes intresse för Italien har alltid funnits där.
– Det är ett vackert språk och landet har en fantastisk historia. Och min släkt kom
därifrån till Sverige för länge sedan, det fick mig att börja läsa.
Margaretha Petrini gillar att man kan välja hur man vill bo.
– Jag hyrde en lägenhet och trivdes med det. Någon annan bodde på bed & breakfast
och någon på hotell.
På Internationella Skolorna, som är förmedlare av språkresor, har man noterat ett allt
större intresse för språkresor för 50-plussare.
– Språkresor för en mognare publik är en klar trend. Italien är väldigt populärt.
Frankrike och Spanien är också mycket vanliga resmål. Det är så mycket mer än
lektionerna även om språket står i centrum, säger Jenny Tingvall på IS.
Läs mer om IS språkresor här.

Fakta om Internationella Skolorna

3 heta resmål – lista av Jenny Tingvall
Florens, Italien
– Det är en gammal, fin renässansstad. Finns hur mycket kultur som helst där. Där har vi
också kulturkurser, konsthistoriens och renässansens Florens.
Rom, Italien
– Också en historisk stad. Hela Italien andas kultur och historia. Fantastiskt kök. Det gillar
50-plussarna. Trevligt klimat.
Malaga, Spanien
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– Man går på muséer, gör utflykter, lagar lokala maträtter, får dansa spansk dans.
Vill du veta mer om Internationella Skolorna och våra språkresor? Besök oss på
www.is.se eller ring 08 789 42 10.
HELA DENNA ARTIKEL ÄR EN ANNONS FRÅN INTERNATIONELLA SKOLORNA
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