
BOLOGNE – FRA MARKED TIL BORD 

 
Fredag 
København-Bologne 
Der er tidligt afsted, enten 
direkte eller med et skift til 
Bologna. 

Ved ankomst til Bologna venter 
jeres chauffør i ankomsthallen, 
og i løbet af mindre end 30 mi-
nutter er i på hotellet i midten 
af byen i nærheden af centrum 
og Piazza Maggiore.  

I lader hotellet opbevare jeres 
bagage (værelserne er normalt 
først færdige kl. 14). 

Fra hotellet går vi til byens cen-
trale plads Piazza Maggiore med 
Neptun fontænen og den St 
Petronio basilika, som vi besø-
ger; dels for at se den middelal-
derlige meridian (længdegrad), 
der løber gennem kirkerummet, 
dels for at se en af de første  
billedskildringer af Dante's reli-
giøse liv efter døden: Inferno e 
Paradiso.  

 
 

  
 

  
Kunstneren Giovani di Modena 
var en kontroversiel person, som 
bl.a. placerer en kardinal i fuld 
ornat i helvede sammen med Mu-
hammed  
 
Fra basilikaen går vi ind i det 
gamle markedskvarter Quadrila-
tero, hvor fødevarebutikkerne lig-
ger tæt side om side og falbyder 
alle regionens fantastiske produk-
ter.  
 
Dernæst går vi gennem det gam-
le universitet til en lokal restau-
rant, hvor vi får serveret en sen 
lunch baseret på lokale råvarer. 
 
Sen eftermiddag er til fri disposi-
tion, og der er nok at se på i ga-

derne omkring Piazza Maggiore; 
og glæden ved evt at finde den 
helt rigtige restaurant til aftens-
måltidet skal ikke forglemmes.  
 
Aftensmåltid ikke inkluderet, da 
den halvsene lunch sandsynligvis 
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ikke skaber behov for det helt 
store måltid.  
 
I studenterkvarteret har mange 
barer indbydende tapasserverin-
ger for kunderne, der køber drik-
kevarer. 
Overnatning: Hotel Royal Carl-
ton **** eller hotel Internati-
onal ****(efter sæson). 
 
Lørdag 
Efter morgenmaden  mødes I 
med jeres kokkelærer, som tager 
jer med rundt på markedet for at 
købe ind til den menu I sidenhen 
skal lave sammen med han eller 
hende.  

Når I har spist vil der stadig være 
tid til en drink på Piazza Maggiore 
inden I skal til lufthavnen for 
hjemrejsen til København – også 
her enten direkte eller med et 
skift. 
  

 
      

 

 


