Týdenní vzdělávací pobyt zakončený certifikátem

Škola vaření a škola
kávy u moře v Itálii
Termín:
7. - 14. září 2019

Ubytování
V hotelu Deborah 3* nebo v
hotelu Plaza 3* jen 100 m od
moře a 500 m od centra
luxusního letoviska Milano
Marittima. Moderní 3 až 4
lůžkové pokoje s koupelnou
jsou vybaveny lůžkovinami,
ručníky, vysoušečem vlasů, TV,
klimatizací, trezorem, wi-fi free.

Stravování
Plná penze včetně vody k jídlu.
Snídaňový bufet, degustační
oběd, večeře formou
tříchodového menu.
Můžete se těšit na vynikající
kuchyni a degustaci
regionálních produktů.
Ochutnáte pizzu, domácí
těstoviny, mořské ryby a plody
moře, zmrzlinu a dezerty.

Doprava

Týdenní vzdělávací pobyt v luxusním přímořském letovisku
Milano Marittima s odbornými kurzy, degustacemi, výlety a
koupáním. Můžete si vybrat odborný program Škola
vaření nebo Škola kávy a míchaných nápojů.

Škola vaření
Přímo v hotelu si vyzkoušíte moderní metody i tradiční
postupy přípravy italské kuchyně. Italští lektoři vás během 3
dní naučí jak připravovat čerstvé domácí těstoviny a omáčky,
naučíte se barvení těsta přírodními surovinami, jako je
například špenát, barvivo ze sépie nebo rajský protlak.
Vyrobíte si svou pizzu od vyválení placky až po vytažení z
pece. Naučíte se upravovat mořské
ryby a plody moře, uvařit tradiční
krémové rizoto. Používáme kvalitní
lokální a sezonní suroviny.

Doprava moderním
autobusem až do hotelu bez
přestupů. Odjezd v sobotu 7.9.
z Kroměříže v 19:00, ze Zlína v
19:45, z Olomouce v 20:45.
Návrat v sobotu 14.09. ráno.
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Volný čas

Škola kávy a míchaných nápojů

Každý den budete mít dostatek
volného času, abyste si
odpočinuli u moře. Těšit se
můžete na výlety do okolních
měst, na nákupy v San Marinu
nebo na tradičním trhu mercato
po širým nebem.

Pokud se zajímáte o kávu a chcete se naučit správnou přípravu
espressa, cappuccina a dalších nápojů z kávy, je tento 3 denní
kurz určený přímo pro vás. Italský mistr barista vás provede
teorií i praxí přípravy kávových nápojů. Začnete teoretickým
základem, poté se naučíte připravit perfektní espresso a
nápoje na něm založené. Naučíte se vyšlehat mléčnou pěnu s
krémovou konzistencí, připravit z ní hebké cappuccino.
Součástí kurzu je také ukázka a degustace míchaných nápojů
vytvořených především na základě italských surovin od

Výlety a exkurze
Navštívíte město Cervia, kde si
prohlédnete muzeum soli a
nakoupíte na tradičních trzích
pod širým nebem. V Milano
Marittima ochutnáte tradiční
italskou zmrzlinu vyráběnou bez
barviv a konzervantů. Navštívíte
středověké město San Marino s
nezapomenutelným výhledem a
možností nákupů.
Do programu je možné zařadit
zábavní park Mirabilandia za
doplatek 25,-EUR.

Cena
8.900,-Kč + 125,-EUR
V ceně je ubytování na 5 nocí v
krásném hotelu 3*, plná penze,
3 denní kurz italské gastronomie /
3 denní baristický kurz. Tlumočení
do češtiny. Seminář o výrobě
zmrzliny s degustací, výlet do San
Marina, tradiční trhy v Cervii,
prohlídka muzea soli. Doprava
autobusem.

Přihlášky
Přihlášky podávejte u paní
učitelky Mgr. Dagmar Adami
dagmar.adami@seznam.cz
telefon. +420 737 175 072
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světoznámých značek jako je například Aperol, Martini.

PLÁNOVANÝ PROGRAM
Snídaně 07:30 – 10:00

Oběd 12:30 – 13:00

Večeře 19:30 – 20:00

sobota 7/9
Odjezd z Kroměříže v 19:00, Zlína v 19:45, Olomouce v 20:45. Noční přejezd do Itálie.
neděle 8/9
Příjezd do hotelu Deborah 3*, Plaza 3* dle dopravní situace, obvykle kolem 9 hodiny ráno.
Odpočinek a prohlídka letoviska Milano Marittima. Ubytování. Stravování začíná večeří.
pondělí 9/9
Dopoledne odborný program: Škola kávy nebo Škola vaření. Odpoledne volno na odpočinek
na pláži. Večer trhy v Milano Marittima.
úterý 10/9
Dopoledne odborný program: Škola kávy nebo Škola vaření. Odpoledne volno na odpočinek
na pláži.
středa 11/9
Dopoledne odborný program: Škola kávy nebo Škola vaření. Odpoledne výlet do San Marina.
čtvrtek 12/9
Dopoledne výlet na trhy v Cervii a exkurze v muzeu soli nebo volno nebo celodenní výlet do
zábavního parku Mirabilandia.
pátek 13/9
Dopoledne balení zavazadel a předávání pokojů. Zbytek dne odpočinek. Stravování je
zakončeno obědem. Odjezd pozdě odpoledne/večer. Na zpáteční cestě je možné zařadit
zastávku v Modeně na exkurzi a ve výrobně balzamikového octa. Noční přejezd do ČR.
sobota 14/9
Příjezd ráno dle dopravní situace.
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