DOLCE VITA MIDDAGPROGRAMMA 2021 -

PORTICO DI ROMAGNA

Dolce Vita middagprogramma van 1 of 2 weken
WEEK 1
maandag: rondleiding Portico met introductie over lokale geschiedenis.
dinsdag: bezoek aan lokale wijnkelder met wijnproeverij.
woensdag: bezoek aan de “Vulcano” (kleinste vulkaan) en – als je wilt – een wandeling terug naar het
dorp beneden (5,5 km); en in de avond feestje in het hotel met eten/drinken en muziek en dans (ook
met lokale bevolking en bij mooi weer in de tuin van het hotel).
donderdag: of A of B
A) excursie naar Forlì en de kunsttentoonstelling in het San Domenico Museum (geldig voor data
vóór juli).
B) excursie naar Faenza, inclusief entreekaart voor Museo Internazionale di Ceramica (MIC) (geldig
voor data vanaf juli).
vrijdag: op truffeljacht met de truffelhonden van de hoteleigenaren.
WEEK 2
maandag: kleine excursie naar de nabij gelegen dorpen San Benedetto in Alpe met de abdij en
Bocconi met de oude brug en in de zomer mogelijkheid om te zwemmen onder de Bocconi waterval.
dinsdag: kookcursus in restaurant van Il Vecchio Convento.
woensdag: excursie naar de beroemde bibliotheek van de Malatesta familie in Cesena (is UNESCO
werelderfgoed).
donderdag: introductie in lokale wijnen en producten met proeverij (o.l.v. sommelier in het hotel).
vrijdag: wandeling in de heuvels o.l.v. een gids. Neem goede wandelschoenen mee!
N.B. Weekend: dagexcursie op zaterdag naar Ravenna is op aanvraag en tegen extra betaling.
Data minigroepcursus & Dolce Vita programma 2021

(1 of 2 weken)

1 week: 22-26 maart | 29 maart-2 april | 19-23 april | 24-28 mei | 31 mei-4 juni | 26-30 juli| 2-6 aug.
| 27 sept. -1 okt. | 4-8 okt. | 25-29 okt.
2 weken: 22 maart -2 april | 24 mei -4 juni | 26 juli -6 aug. | 27 sept. - 8 okt.
In de ochtend volg je Italiaanse les in een minigroep en in de middag neem je deel aan het Dolce Vitaprogramma onder professionele begeleiding en met schoolbusje (prijs is incl. entree musea).
Data kookcursus & Dolce Vita programma 2021

(1 week)

1 week: 22-26 maart | 19-23 april | 24-28 mei | 26-30 juli | 27 sept.- 1 okt. | 25-29 okt.
In de ochtend volg je 2 uur kookles en lichte lunch en in de middag neem je deel aan het Dolce Vitaprogramma van week 1 onder professionele begeleiding en met schoolbusje (prijs is incl. entree
musea).
N.B.
Ook partners kunnen – tegen extra betaling – deelnemen aan het DV middagprogramma of bijv.
Dolce Vita kookcursusprogramma.
De DV programma's met kookcursus hebben dezelfde data als de eerste week van de DV
programma's met taalcursus.

