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BENVENUTI A BOLOGNA!

Hoofdstad van Emilia Romagna, hét 
culinaire hart van Italie, absoluut  
ondergewaardeerd, maar voor Italië 
liefhebbers een stad om zeker niet te 
niet missen. Waarom? Een paar 
redenen: het schitterende historische 
centrum met het prachtige Piazza 
Maggiore, de 2 Torens, de aardige 
mensen én de overheerlijke  
wereldberoemde Bolognese keuken! 

Bovendien is Bologna door haar  

centrale ligging heel goed te 

combineren met een bezoek/verblijf 

aan andere italiaanse steden of regio’s.





OOK WEL BEKEND VAN:

• Tagliatelle alla Bolognese, de echte!

• De vele middeleeuwse Torens

• I Portici (zuilengallerijen) bijna 40km!

• De Universiteit; Europa’s oudste!

• Ferrari en Lamborghini 

• Tortellini, Tortelloni en Lasagne

• Mortadella & Prosciuto

• Parmezaanse kaas

• Balsamico azijn D.O.P.

• Lambrusco wijn



CULINAIR BOLOGNA

Bologna wordt ook wel genoemd La 
Grassa, oftewel Bologna de dikke. 

De bekendste italiaanse gerechten
komen uit BOLOGNA en omstreken, 

zoals bijvoorbeeld de 
wereldberoemde TAGLIATELLE alla 

Bolognese. Wat is er nou leuker dan
Bologna te ontdekken tijdens een

culinaire wandeling?!

. 



CULINAIRE WANDELING

De ultieme manier om kennis te 

maken met verschillende restaurants 

en cafés op één middag of avond is 

een culinaire wandeling. De 

wandeling staat volledig in het teken 

van de authentieke Bolognese 

keuken. Een gids zal jullie door de 

stad leiden en de leukste plekjes 

laten zien! 
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CULINAIRE WANDELING
Stop 1

De eerste stop wordt gemaakt voor een 

koffie met lekkernij. Dit wordt gedaan 

bij een gezellige bar in het hart van 

Bologna. Je wordt verwelkomt in een 

elegante setting waar veel lokale 

Bolognesi hun dag beginnen. 



CULINAIRE WANDELING
Stop 2

Tijdens de tweede stop kun je 

genieten van een Aperitivo 

tradizionale: Italiaanse hartige 

hapjes.

Geniet, en bij mooi weer 

natuurlijk buiten, op een van de 

meest bijzondere plekken van 

Bologna, met een lekker glaasje 

wijn, prosciuto crudo, 

parmezaanse kaas en andere 

delicatessen uit de Emilia 

Romagna streek.



CULINAIRE WANDELING
Stop 3

Tijdens de derde stop proef je 

typische Bolognese specialiteiten 

zoals tigelle en crescentine,  of 

maak kennis met de échte 

Bolognese pastagerechten zoals 

tortellini, tortelloni en tagliatelle!



CULINAIRE WANDELING
Stop 4

De laatste stop wordt gemaakt bij een 

Italiaanse gelateria. Deze ambachtelijke 

ijs zaak staat bekend als één van de 

beste van Bologna. Maak een keuze uit 

het wijde arrangement en geniet van 

een heerlijke gelato!



• KOOKWORKSHOPS + LUNCH/DINER

Van de traditionele Bologese pastagerechten tot de 
regionale Italiaanse keuken.

• SHOW COOKING LESSEN



KOOKWORKSHOP 1

Ervaar een kookcursus op een van de 

meeste bijzondere locaties van 

Bologna. Het pand dateert uit de 16e 

eeuw. De talloze tunnels die rond dit 

voormalige ijs-huis draaien hebben 

een grote historische waarde, omdat 

ze gebruikt werden als een 

schuilplaats tijdens de oorlog.

Na de kookworkshop is het tijd om te  

genieten van een heerlijk diner in een  

van de voormalige vrieskasten..

Zeer geschikt voor groepen vanaf 6/8 

personen, ook als teambuilding! 



SHOW COOKING 1

...Of ervaar een interactieve Show 

cooking les. Tijdens de Show cooking 

wordt door een echte Bolognese 

sfoglina gedemonstreerd hoe de lokale 

gerechten bereid worden, hierbij is hier 

en daar wat hulp nodig…! 

Programmaduur vanaf 60 min.

Ook geschikt voor grotere groepen.  



KOOKWORKSHOP 2

Deze privé kookworkshop is voor kleine 

groepen vanaf 2 pers. en wordt 

gegeven door een professionele 

sfoglina bolognese. De perfecte manier 

om de traditionele, wereldberoemde, 

Bolognese pasta te ontdekken! 

Na de kookcursus vindt er een 

heerlijk (gedeeltelijk) zelf bereid 

diner plaats in een privé 

appartement of lokatie. Op het 

menu staat alles wat tijdens de 

workshop is voorbereid.

Buon Apetito!!



SHOW COOKING 2

Ervaar een show cooking les bij 

een Acetaiai; een prachtige 

balsamico boerderij!

Na de korte rondleiding en 

Balsamico-azijn proeverij krijg je 

een show cooking class van de 

vrouw des huizes. Ze laat zien 

hoe de typische Bolognese 

pasta’s tortellini en tortelloni 

met de hand bereid worden.

En natuurlijk wordt er hierna 

heerlijk geluncht!

. 



ACTIVITEITEN IN EN 
ROND BOLOGNA

Er zijn talloze mogelijkheden  van 
activiteiten rond en in Bologna! 
Ook hier bieden wij een 
uitgebreid culinair programma 
voor de food liefhebbers, maar 
niet alleen!



GELATO MUSEUM 

Het ijs museum Carpigiani Gelato is 

het enige museum dat compleet is 

gewijd aan de geschiedenis van 

ambachtelijk ijs. Gelato lessen, 

rondleidingen en speciale proeverijen… 

alles voor de appassionati van het 

échte Italiaanse ijs!



KAAS BOERDERIJ

Breng een bezoek aan een 

boerderij waar ze Parmezaanse 

kaas, Ricotta en Caciotta 

produceren. 

Deze 100% biologische boerderij is 

een familie bedrijf en bereid alle 

producten volgens de traditionele 

methode: puur & biologisch!

Wordt persoonlijk rondgeleid over 

de boerderij door de familie; proef 

en bekijk!



BALSAMICO BOERDERIJ 

De omgeving van Modena staat 

specifiek bekend om de productie 

van balsamico-azijn, maar dan de 

échte D.O.P.! Bezoek een boerderij 

die wordt gerund door een 

gepassioneerd stel en hun dochter 

die de rondleidingen geeft over de 

azijn zolders en vertelt over haar 

grote passie. Proef twee 

verschillende soorten balsamico 

azijn: één van 12-25 jaar en één van 

minstens 25 jaar oud. Ook  is het 

mogelijk om hier heerlijk te lunchen 

en/of een kookworkshop te volgen.



LAMBRUSCO WIJN HUIS 

Bezoek een prachtig authentiek 

Lambrusco wijnhuis.  Een ander  typisch 

product uit deze regio. Krijg een 

rondleiding door het kleine sport 

museum en de lambrusco kelder van dit 

familie bedrijf. Na de rondleiding een 

proeverij met heerlijke wijnen en hapjes.



BEZOEK FICO EATALY WORLD 

Hét grootste landbouw en food themapark ter wereld!

• Meer dan 100.000 m² aan biodiversiteit, allemaal onder 

1 dak

• Een absolute must-do & see experience voor alle Italië 

liefhebbers

• Excellentie, authenticiteit én schoonheid van het 

italiaanse eten

• Meer dan 40 eetgelegenheden: van trattoria’s tot 

sterrenrestaurant

• Een traktatie voor de smaakpapillen, een paradijs voor 

fijnproevers

• Alles over groente, fruit, vlees, vis, pasta, wijn, olie,

zuivel, enz.



WANDELEN NAAR SAN LUCA

Bovenop de Monte della Guardia, op zo'n 
300 meter hoogte, ligt de Santuario di San 
Luca, te bereiken door de ongeveer 4 
kilometer lange zuilengang te bewandelen. 
Deze start net buiten het centrum van 
Bologna. Een sportieve uitdaging die zeker de 
moeite waard is en wordt beloond met een 
prachtig uitzicht en een heerlijke lunch!



WANDELING BEKEND EN 
ONBEKEND BOLOGNA 

Twee professionele gidsen nemen je 

mee voor een culturele wandeling 

door bekend en onbekend Bologna. 

Er wordt een stop gemaakt bij de 

schitterende Piazza Santo Stefano, 

je wandelt door de joodse wijk, 

ziet de due torri, geniet van Piazza 

Maggiore en bewondert het 

prachtige archinginnasio:  Europa’s  

oudste universiteit!



BOLOGNA BY LENS 

Bologna by lens is een nieuwe, 

unieke manier om de mooiste 

plekken van Bologna te ontdekken. 

En ook een perfecte teambuilding 

activiteit. De groep wordt verdeelt 

in twee kleinere groepen.

Elke groep ontvangt een op maat 

gemaakt Andiamo Roadbook, 

zakgeld en gadgets. De deelnemers 

moeten proberen te ontdekken 

waar de incomplete foto’s 

genomen zijn; Bologna by Lens!

Daarnaast krijgen er een aantal 
leuke opdrachten zoals: het maken 
van foto’s met de lokale bevolking, 
culinaire proeverijen en andere 
verrassende activiteiten! Het is de 
leukste en meest unieke manier om 
de prachtige stad Bologna te leren 
kennen! 



SCOOTER TOUR 
BOLOGNA & OMGEVING 

Deze prachtige scooter tour, met 

gids, is de perfecte manier om de 

Colli Bolognesi (de heuvels) rond 

om Bologna te ontdekken! 

Tijdens de tocht wordt er een 

lokale wijnboerderij bezocht voor 

een kleine aperitvo ...en de tour wordt, natuurlijk, 

afgesloten met een overheerlijke 

italiaanse lunch bij een trattoria.

Ervaar een onvergetelijke tour op een 

van de meest traditionele 

vervoersmiddelen van Italië: de Vespa.



BEZOEK FERRARI FABRIEK & 
MUSEUM  

Een absolute must do experience 
voor de autoliefhebber! Met deze 

tour over het Ferrari fabrieks terrein 
zul je veel achtergrond informatie 

krijgen over de fabriek, over de auto’s 
en over de persoon Enzo Ferrari zelf.

Maak een rondje over het testcircuit 

en bekijk de Formule 1 loods van 

dichtbij. Aan het einde van de tour kun 

je tentoonstellingen in het museum 

bekijken!



PRIVATE COLLECTION 
OLDTIMERS

The Andiamo World heeft de 

mogelijkheid om een exclusieve 

excursie te organiseren naar een 

klein kasteel dat in het bezit is van 

een privé collectie oldtimers… 

....waaronder de allereerste door 
Enzo Ferrari ontworpen sportauto!



TENTOONSTELLINGEN & 
COLLECTIES

Voor een bezoek aan bedrijven en musea van 

auto en motorfabrikanten, inclusief kostbare 

privécollecties van auto's en motors, bent u 

hier op de juiste plek: de passie voor de motor 

is in heel Emilia Romagna overduidelijk 

aanwezig, de regio wordt daarom ook wel de 

Motor Valley genoemd!.

Denk aan: Lamborghini, 

Maserati, Morini, Malaguti, 

Ducati, en de circuits van Imola 

en Misano



DAG- OF MEERDAAGSE 
EXCURSIES VANUIT 

BOLOGNA

Bologna is zeer centraal gelegen en 
daarom een uitstekend startpunt om

de rest van de regio te ontdekken!

The Andiamo World organiseert 

(halve) dag excursies geheel op maat.

Bologna is bovendien uitermate 

geschikt om in combinatie met bijv.  

Toscane of Venetië te bezoeken... 



Dozza 40 km

Castelvetro 45 km

Ferrara 50 km

Brisighella 70 km

Ravenna 85 km

Parma 100 km

Cesenatico 100 km

Florence 100 km

Rimini 120 km

Venetië 155 km



DOZZA

Dit mooie stadje is één van de 
honderd mooiste plaatsjes van 
Italië. En met zijn schitterende
muurschilderingen in alle
straatjes en pleinen zeer de 
moeite waard.

BRISIGHELLA

Ook dit pittoreske plaatsje maakt
deel uit van «I Borghi più belli 

d’Italia’ en is beroemd vanwege 
Via degli Asini, de Ezelsstraat, een 

oude stadswal waar vroeger de 
stallen van de ezels waren.



FERRARA

Eén van onze favorieten! In deze
groene en vriendelijke stad met een
gemoedelijke sfeer, valt heel wat te 
zien is. Bovendien is Ferrara een van 
de meest fietsvriendelijke steden van 
Italië.

CASTELVETRO

Dit prachtige plaatsje, omringd door  
wijngaarden waar de Lambrusco wijn

en de Balsamico azijn vandaan komen, 
is een bezichtiging meer dan waard. En 
het aanbod van deze lokale produkten

is hier zeker niet gering



PARMA
Bekend om zijn prosciutto (ham), kaas, architectuur, 
muziek en het omliggende platteland.

RAVENNA
Wereldberoemd om de verbluffende 5de-6de-eeuwse mozaïeken 
die de muren van de kerken en monumenten versieren.



RIMINI
Stad aan de Adriatische kust. Een van de bekendste 
badplaatsen van Italië, met een mooie historische binnenstad.

CESENATICO
Een klein plaatsje langs de Adriatische kust. Ideaal voor 
een dagje strand. Cesenatico is gezellig en heeft een leuke 
haven.



TOSCANE
Een van de bekendste regio’s in Italië. Een prachtige 
omgeving en veel gezellige historische dorpjes.

VENETIË
Bekend vanwege het historische centrum met de vele 
kanalen, de prachtige gebouwen en de traditionele 
gondels.



ACCOMODATIES

Bologna beschikt over veel 

verschillende type accommodaties.

The Andiamo World biedt, voor elk 

budget, een ruime keuze aan:

Van Boutique hotels tot 

internationale hotelketens, maar ook 

B&B's en privè appartementen.

. 







PERSOONLIJKE ASSISTENTIE
Filomena Uffing & Nicole Nijland

Onze The Andiamo World Italy Persoonlijke assistenten Filomena
Uffing & Nicole Nijland heten jullie welkom in Bologna.

Filomena en Nicole kennen de beste plekjes in Bologna; bekend en
onbekend Bologna. Ze kunnen de groep rondleiden in hun vrije tijd
en ze hebben veel kennis over lifestyle, kunst en cultuur. De groep
ontvangt bij boeking ook ons persoonlijk samengestelde Bologna
con Andiamo boekje met de leukste informatie en tips!
Filomena & Nicole zijn 24/7 bereikbaar voor de groep.



THE ANDIAMO WORLD

www.theandiamoworld.com


