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Italiano Gustando 
De cursus voor fijnproevers 

 
Speciale Italiaanse cursus voor buitenlanders in combinatie met kooklessen, proeverijen en smakelijke 

gastronomische uitstapjes 
 (drie activiteiten per week, afhankelijk van de periode). 

 
Duur: van 1 tot 2 weken 

 
Niveau: vanaf niveau A1 

 
Startdata:    

elke maandag vanaf 21/1/2019 
 

Prijzen 
 
Standaardgroepscursus van 20 uur per week van maandag tot vrijdag in gemengde klassen en verschillende 
middagactiviteiten per week: 

 
Welkomst tour: een wandeling door de stad met een gids die je zal laten zien en vertellen over de belangrijkste 
plekken in Genua. 
 
Rondleiding van "I Palazzi dei Rolli": een wandeling, die de deuren van een aantal van de meest luxueuze 
residenties opent. Gebowd door de rijkste en machtigste aristocratische families van Genua.  
 
Tour Botteghe Storiche:  een rondleiding zal leiden door de oude winkels langs de straten van de oude stad, met 
een korte stop bij de belangrijkste monumenten en een uitleg in de buitenlucht van historische winkels; elk 
bezoek omvat ook de entree in twee oude winkels en een proefervaring. 
 
Chocolade- en snoep proeverij:  we zullen voor u de productie geheimen onthullen van Romanengo, beschouwd 
als een van Europa's mooiste banketbakkers sinds de negentiende eeuw. Een vriendelijk personeelslid zal u 
begeleiden achter de schermen van een van de oudste workshops in Europa en laat u proeven van gekonfijte 
vruchten, "rosolio" druppels, pure chocolade, dragee en nog veel meer.  
 
Smaak van Ligurië: een proeverij van wijnen en typische producten van Ligurië en Genua. 
 
Kookcursus en diner: een kookcursus op een professionele school om pesto, walnotensaus in een vijzel, verse 
pasta, lasagne, gevulde groenten en nog veel meer Italiaanse en Ligurische gerechten te maken. De avond wordt 
afgesloten met diner, inclusief een aperitivo met wijn. 
 
 

Reserva al precio más bajo a nivel mundial en:

https://www.languagecourse.net/escuela-centro-studi-italiani-genova.php3
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