
 

 

Kookvakantie in Apulië - Kookworkshop & Lokale Specialiteiten 

Geniet van een onvergetelijke vakantie, maak prachtige gerechten en leer alles over de lokale specialiteiten van Apulië.  

Doe mee aan twee kookworkshops en geniet van een speciaal samengesteld menu in één van de beste restaurants van de 

streek.  

Met verblijf van 5 of 7 nachten in het bijzondere Trullo Alberobello. 

Inclusief in uw reis:  

 Twee kookworkshops in uw eigen ‘Trullo’ onder persoonlijke begeleiding van lokale gerenommeerde chef 
Antonella Scatigna: 
 
a) Pasta & Antipasti Workshop 
Antonella zal u laten zien hoe u heerlijke lokale ‘antipasti’ kunt maken. Ook leert ze u de kneepjes van het maken van een 
typisch pastasoort, zoals ‘Orecchiette’, ‘Strascinate’ of ‘Cavatelli’. De keuze van de pasta is afhankelijk van de gewenste 
ingrediënten. Orecchiette gaan perfect samen met de klassieke ‘sugo’ van tomaat, Strascinate met groenten, Cavatelli 
met kikkererwten. Na afloop gaan jullie samen genieten van al het heerlijke eten! 
 
b) Valle d'Itria Specialty Menu  
Tijdens deze les gaat u een uitgebreid lokaal menu maken, inclusief een ‘primo’ (pasta) en een ‘secondo’ (hoofdgerecht). 
Afhankelijk van uw voorkeuren wordt er samen een menu gekozen. Enkele klassieke voorbeelden: ‘Orecchiette met 
Ragù’, ‘Polpette’ (gehaktballetjes) en ‘Cacioricotta’. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, waaronder ook 
vegetarische opties. Antonella zal u helpen met de bereiding van alle gerechten. Uiteraard is er na de les weer tijd om 
samen te eten en te genieten van de heerlijke maaltijd! 

 5 of 7 nachten verblijf in Trullo Alberobello o.b.v. logies. Inclusief: elektriciteit en gas, eindschoonmaak, lakens 

en handdoeken, centrale verwarming en eventueel hout voor de open haarden in de trullo. 

 Welkomstmandje met lokale producten (o.m. voor ontbijt) 

 1x compleet diner in gerenommeerd lokaal restaurant  

 Lokale assistentie en ondersteuning 

 Autohuur full-inclusief (Cat. B voor 2 pers, Cat. C voor 3 pers., Cat. D voor 4 pers.) 

Prijzen: 

Verblijf 6 dagen : € 411 p.p. bij 4 pers. / € 488 pp bij 3 pers. / € 658 pp bij 2 pers. 

Verblijf 8 dagen : € 466 p.p. bij 4 pers. / € 565 pp bij 3 pers. / € 763 pp bij 2 pers. 

Deze aanbieding is geldig van 01/11 tot 27/05, met uitzondering van de kerstperiode (19/12/15 - 09/01/16). 

Exclusief 

• Vlucht naar Apulië (vraag ons naar de mogelijkheden) 

• Eventuele toeristenbelasting 

• Niet vermelde maaltijden 

Extra´s 

• Extra overnachting(en) en activiteiten mogelijk op aanvraag 


