Homestay bij Marisa in Tirrenia (Pisa)
Lerares Marisa ontvangt cursisten in haar eigen appartement in Florence, maar kan in de
maanden van juni t/m augustus ook cursisten in haar appartement in Tirrenia ontvangen.
Tirrenia
Tirrenia ligt aan de kust vlakbij Pisa, midden in bossen en struiken (de macchia mediterranea).
Het is de ideale plek om je ontspannen, te sporten en als uitvalsbasis om Toscane te
ontdekken.
Tirrenia bevindt zich op ongeveer halverwege de weg tussen Pisa en Livorno, langs een
kuststrook van ca. 10 km.
Kenmerkend voor de badplaats Tirrenia zijn de zandstranden, waar je elke soort watersport
kunt beoefenen en de pijnboomwouden kun je lekker wandelen, paardrijden, fietsen.
Het stadje beschikt over talrijke sportcomplexen, waar je kunt tennissen, beach volleyballen,
paardrijden en golfen.
Accommodatie
Haar appartement is in 2013
compleet gerenoveerd en ligt
op de begane grond van een
kleine villa, die omringd is
door een eigen tuin van ca.
600m met een terras om te
eten en buiten te relaxen.
De gastenkamer beschikt
over een eigen badkamer met
douche en heeft toegang tot
de tuin met een eigen terras.
Marisa stelt een fiets
beschikbaar voor de gast.
De lessen kunnen zowel in
huis of tuin plaatsvinden
alsook conversatie - als de
cursist daar de voorkeur aan
geeft - tijdens een wandeling
of excursie.
Ligging
De zee met strandpaviljoens ligt op ca. 500m van het appartement en ligt op 5-7 min. lopen.
Het openbare strand is 5 min. fietsen van het appartement.
Op 3 km (een zeer mooie wandeling langs de Lungomare) ligt Marina di Pisa, waar je een
uitstekend vrij strand hebt.
De steden Pisa en Livorno zijn gemakkelijk per lijnbus bereikbaar in ca. 20 min. en vanuit Pisa
kun je per trein naar Lucca, Viareggio en de hele Ligurische kust.
Transfer
Transfer bij aankomst en vertrek van/naar station of vliegveld van Pisa is mogelijk.
Kosten retourtransfer: € 40.

Totaalprijs is € 975
Deze prijs is inclusief:
- 7 nachten in kamer met eigen badkamer op basis van logies/halfpension (ontbijt en diner) en
- cursus A: 15 uur taalles: grammatica of conversatie aan tafel of tijdens wandelingen of
- cursus C: 15 uur excursies in Tirrenia, zie programma hieronder.
De prijs is exclusief vervoerskosten en entreekaartjes enz.
Programma Tirrenia
a) per fiets: naar Anello Tirrenia, Marina di Pisa (bezoek aan de haven en
uitmonding van de rivier de Arno)
b) per fiets: naar Tirrenia, San Piero a Grado (bezoek aan de Romaanse Basiliek)
c) wandeling langs de kust van Tirrenia (bagno Imperiale) tot aan Calambrone.
d) excursie naar Pisa: wandeling door de stad langs de prachtige monumenten die
getuigen van de glorieuze geschiedenis vanaf de periode van de
“Repubblica Marinara” tot heden. De wandeling heeft als hoogtepunt het
bezoek aan Piazza dei Miracoli;
e) excursie: naar Livorno, stad van de Medici en de archetect Buontalenti.
N.B. Programma onder voorbehoud (afhankelijk van weer) en de excursies zijn per bus.
In je vrije tijd kun je relaxen op het strand of zelf excursies maken naar plekken die
gemakkelijk bereikbaar zijn per bus of trein, of uitrusten in de tuin, of sporten in één van de
vele sportcentra in de omgeving. De tennisvelden en prachtige! golfbanen liggen op 5 min. van
het appartement!
Ook kun je gemakkelijk per trein van Pisa naar Florence reizen of naar de Cinque terre!

