Specielle oplevelser for kursister og ledsagere
Vi arbejder pt. på nedenstående, hyggelige arrangementer, med rigtig romersk atmosfære, som vi
vil forsøge at arrangere for kursister og ledsagere. Hvilke arrangementer der bliver til noget og til
hvilken pris vil blive oplyst senere.

Pasta Plus aften
En gastronomisk aften, hvor danske Eva Ravnbøl (kendt fra Pasta plus tv-program på TV2) tager
gæsterne med til en af Roms gode restauranter. Her vil Eva sammen med den lokale kok fortælle
om italiensk mad, vin og kultur, naturligvis med fokus på netop de retter og den vin der skal
nydes denne aften. Det vil ikke være hensigtsmæssigt med alt for mange gæster på sådan en
aften, max. 40-50 personer, og skulle der være stor interesse for netop denne event, kan vi lave
den over flere aftener.

Vinsmagning og lokal dinner
Roms travle centrum forlades for en aften, og der køres til landlige omgivelser udenfor Rom,
hvor der besøges en vingård med vinsmagning og god dinner på lokal restaurant.

Fodbold
Det er ikke til at planlægge endnu, da vi pt. ikke ved om Roma eller Lazio spiller Europæisk
fodbold i næste sæson. Hvis det viser sig at et af de italienske hold har hjemmekamp i den uge,
vil vi kunne skaffe billetter til kampen, og desuden er der en mulighed for Serie A fodbold i
weekenden. På ankomstdagen vil de gæster der ankommer med første fly kunne nå en
fodboldkamp om eftermiddagen, derudover rykkes nogle kampe fra søndag frem til lørdag aften,
og hvis der er kamp i Rom den 15/9 vil vi ligeledes skaffe billetter til de af kursisterne, der vil
have denne oplevelse på det olympiske stadion.

Gastronomikursus
En aften med Helle & Alfredo Tesio (kendt dansk/italiensk ægtepar – med mange år som
kommentatorer på forskellige danske medier omkring italienske forhold – både politik, fodbold,
mad, vin og livet i Italien generelt). Det dansk/italienske par kan give kursisterne et lille
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gastronomikursus hvor man lærer om råvarer, ingredienserne i det italienske køkken m.m. og når
maden er lavet nydes den i fællesskab. Og vi garanterer jer en hyggelig autentisk italiensk
stemning!

Olivenolie & gastronomi
En aften hvor den lokale Olivenekspert, Francesca DI Nisio, vil fortælle om Olivenoliens mange
muligheder og smagsvarianter, deltagerne lærer at smage forskellen på olivenolierne, og at
kunne kvalitetsbestemme en god olie. Aftenen kombineres med en god dinner som naturligvis er
baseret på oliven og olivenolie.

Bytur med dansk guide
Rom kan virke overvældende, selv for dem der har besøgt byen før. Vi kan derfor arrangere en
halvdagsbytur med dansk guide, hvor gæsterne kommer rundt og ser de vigtigste monumenter og
de kendteste og mest hotte områder med cafeer, butikker og restauranter. Kan danne grundlaget
for de oplevelser, der venter de næste dage.
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