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Urbino, een van de mooiste renaissancesteden van Italië, 
ligt tussen glooiende heuvels in de regio Marche, niet ver 
van de zee en de bergen. Het is de ideale bestemming voor 
wie kennis wil maken met de Italiaanse cultuur in een 
gastvrije en rustige omgeving. Het prachtige landschap, de 
rijke geschiedenis, de geweldige gastronomische tradities 
en goede wijnen betoveren elke bezoeker. Dankzij zijn 
gunstige ligging is Urbino een uitstekende uitvalsbasis 
voor uitstapjes naar steden als Rome, Bologna, Ravenna, 
Venetië en Florence.

URBINO

Dankzij een overeenkomst met ERSU, de regionale 
instelling voor het recht op hoger onderwijs, kunnen 
de studenten van Lingua Ideale tegen aantrekkelijke 
prijzen op de campus van de universiteit verblijven, 
waar ook de recentelijk opgeknapte en centraal 
gelegen internationale campus deel van uitmaakt.
Ook is het mogelijk om tegen gunstige prijzen in een 
hotel, B&B of privéappartement te verblijven.
Lingua Ideale zal in ieder geval alles in het werk 
stellen om aan ieders persoonlijke voorkeuren tege-
moet te komen.

ONZE ACCOMMODATIES

Toegang tot alle gebouwen en diensten van de 
universiteit

Gratis wifi in alle universiteitsgebouwen en in het 
historische centrum van Urbino

Toegang tot de mensa tegen gunstige prijzen
Telefoonservice: als je een kopie van je paspoort 

(de pagina met foto) stuurt, kun je een simkaart bestel-
len die het gunstigste tarief biedt voor telefoneren 
naar je thuisland of een ander gekozen land

Toegang tot de culturele en sportvoorzieningen
Speciale kortingen dankzij deals met lokale com-

merciële ondernemingen
Cineforum
Tandemservice
Stagemogelijkheden

ONZE SERVICE

Secretariaat:
via Saffi, 42 - 61029 Urbino (PU)

Italië
tel. +39 0722 305554
www.linguaideale.it

E-mail: info@linguaideale.it
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LinguaIDEALE
Lingua Ideale promoot en verrijkt het aanbod van 
Italiaanse taalcursussen voor buitenlanders aan de Univer-
siteit van Urbino, die op dit gebied al sinds 1947 uitblinkt.

Lingua Ideale streeft naar een alomvattend en 
uitstekend aanbod:

Docenten die moedertaalsprekers zijn en gespe-
cialiseerd in het onderwijzen van Italiaans als tweede 
taal met uitgebreide ervaring in Italië en/of daarbui-
ten

 Een breed cursusaanbod om aan de verschillende 
wensen van de studenten tegemoet te komen

Middag-en avondactiviteiten om studenten zoveel 
mogelijk de kans te bieden hun Italiaans te verbete-
ren, de cultuur te ervaren en direct met de mensen 
aldaar te communiceren

Toekenning van studiepunten (ECTS) die ook door 
buitenlandse universiteiten erkend worden

De stad Urbino, waar het talencentrum is geve-
stigd, is UNESCO-werelderfgoed en de ideale bestem-
ming voor cultuurliefhebbers

UITSTEKEND AANBOD

   Bezoeken met gids aan Urbino, de omgeving en de
bekendste Italiaanse kunststeden

   Geselecteerde en eenvoudig bereikbare
accommodaties

   Talloze voorzieningen en aanbiedingen voor
een onvergetelijk verblijf

Alle cursussen zijn ontwikkeld op basis van de behoeften 
van onze studenten. Het aanbod is breed en uiterst 
flexibel: studenten kunnen kiezen uit kortdurende 
(intensieve) cursussen of (extensieve) cursussen die 
enkele maanden duren, groepslessen of individueel 
onderwijs, algemene taalverwerving of gericht op een 
specifiek onderwerp (economie, kunst, muziek, gastrono-
mie, etc.), van 15, 20, 25 tot 30 uur per week.

Als studenten regelmatig de lessen bijwonen en het 
afsluitende examen halen, kunnen ze studiepunten beha-
len die door buitenlandse universiteiten erkend worden.
Lingua Ideale biedt tevens voorbereidingscursussen voor 
studenten die graag een internationaal erkend talencerti-
ficaat willen behalen, zoals het CILS. Het talencentrum 
van Ateneo (CLA) in Urbino is de officiële vestiging voor 
CILS-examens en dankzij een speciale overeenkomst 
kunnen de studenten van Lingua Ideale de examens 
direct in Urbino afleggen.

ONZE CURSUSSEN

Naast het onderwijs organiseert Lingua Ideale ook 
talloze culturele en recreatieve activiteiten in de midda-
gen en avonden, waaronder het cineforum en stadsbe-
zoeken met gids.
Een greep uit ons aanbod:

Standaardcursussen (trimestercycli van oktober tot juni)

Cursussen Marco Polo en Turandot (maart - september)

Jaarcursussen en intensieve cursussen voor buiten-
landse en Erasmusstudenten

Jaarcursussen en intensieve cursussen voor conser-
vatoriumstudenten

Cursussen voor buitenlandse inwoners

Programma’s voor buitenlandse scholen

Bijscholingscursussen voor docenten

Intensieve zomercursussen

Programma’s voor Amerikaanse universiteiten

Cursussen over de opera

Cursussen over oeno-gastronomie, kunst en economie


