
  

Włoskie smaki & slow life

Najpyszniejsze włoskie warsztaty
z Kalejdoskopem Renaty

&
Włoski slow life z life coachem

Kamilą Olszewską-Frontino



  

Program
Dzień 1. Lot z Polski do Rzymu, transfer, spotkanie 
integracyjne;
Dzień 2. Czas wolny, Warsztat z Kamilą (3h), warsztat z 
Renatą (3h);
Dzień 3. Czas wolny na zwiedzanie okolicy;
Dzień 4. Czas wolny, Warsztat z Kamilą (3h), warsztat z 
Renatą (3h);
Dzień 5. Czas wolny na zwiedzanie okolicy
Dzień 6. Czas wolny, Warsztat z Kamilą (2h), warsztat z 
Renatą (3h);
Dzień 7. Czas wolny, Warsztat z Kamilą (2h), warsztat z 
Renatą (3h);
Dzień 8. Transfer na lotnisko, lot z Rzymu do Polski.



  

Opis
Podczas warsztatów
z Kamilą nauczysz się:

- czym jest i jak wprowadzić 
filozofię włoskiego „slow life” 
do swojego codziennego 
życia, by w pełni celebrować 
każdy dzień;
- na czym polega i co nam 
daje codzienna praktyka 
uważności;
- stosowania skutecznych 
narzędzi do pracy nad sobą, 
rozwoju personalnego w 
relacji ze sobą i innymi 
ludźmi;
- uwalniania radości życia;
podstaw „mindfulness”, czyli 
koncentracji i czerpania 
radości z każdej chwili.



  

Opis
Nasze warsztaty kulinarne to nic innego jak kilka godzin dobrej 
zabawy z kuchnią włoską. Nauczysz się, że spędzanie czasu w 
kuchni nie jest jest wcale nudne. We Włoszech jedzenie to 
rytuał, ale i przyjemność. Przez to gotowanie we Włoszech 
nigdy nie jest męczące, wręcz odwrotnie.  Posiłek we Włoszech 
to nie tylko zaspokojenie głodu,  ale przede wszystkim okazja 
do spotkania z bliskimi, do świętowania i do radości.

Poznasz triki używane przez Włochów by przygotować idealny 
spritz - kwintesencję włoskiego lifestajlu. Nauczysz się 
przygotować Aperitivo w iście włoskim klimacie.

Przy lampce dobrego wina poznasz tajniki kuchni włoskiej, 
która dzięki swej prostocie jest jedną z najbardziej popularnych 
kuchni europejskich. Krok po kroku nauczysz się jak 
przygotować prezentowane potrawy, własnoręcznie je gotując.

Naszym celem jest  świetna zabawa  przy wspólnym gotowaniu. 
Po zakończeniu warsztatów wszystkie przyrządzane dania będą 
serwowane w ramach kolacji, dzięki czemu uczestnicy mogą 
spróbować potraw przygotowanych przez siebie.



  

Oferta podstawowa
PAKIET BASIC: 3999 zł

W cenie:
~ubezpieczenie KL NNW

~zakwaterowanie w obiekcie z basenem, standard 3*** gwiazdki 
europejskie

~transfer lotnisko-miejsce zakwaterowania-lotnisko

~opłata na TFG

~4 dni po 3h warsztatów kulinarnych

~4 dni po 2-3h warsztatów slow life

Cena nie obejmuje:
~biletów lotniczych – można zakupić je we własnym zakresie lub 
za naszym pośrednictwem

~posiłków – wyżywienie we własnym zakresie, ponieważ 
przygotowanie posiłków stanowi element warsztatów i ćwiczeń 
po warsztatowych

~produktów spożywczych na warsztaty (ok 40 euro)

~wydatków własnych



  

Oferta rozszerzona
PAKIET PREMIUM: 4999 zł
W cenie:
~ubezpieczenie KL NNW

~zakwaterowanie w obiekcie z basenem, standard 3*** gwiazdki 
europejskie

~transfer lotnisko-miejsce zakwaterowania-lotnisko

~opłata na TFG

~4 dni po 3h warsztatów kulinarnych

~4 dni po 2-3h warsztatów slow life

~2 godziny indywidualnych konsultacji z Kamilą

~2 godziny indywidualnych konsultacji z Renatą

~śniadania
Cena nie obejmuje:
~biletów lotniczych – można zakupić je we własnym zakresie lub 
za naszym pośrednictwem

~posiłków – wyżywienie we własnym zakresie, ponieważ 
przygotowanie posiłków stanowi element warsztatów i ćwiczeń 
po warsztatowych

~produktów spożywczych na warsztaty (ok 50 euro)
~wydatków własnych



  

Cena szkolenia nie obejmuje biletu lotniczego, ponieważ ich ceny dynamicznie się zmieniają, a każdy uczestnik może 
dotrzeć do Rzymu z innego miejsca w Polsce i na świecie. Dodatkowo niektóre osoby posiadają zniżki na usługi linii 
lotniczych, z których często korzystają. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zarezerwować lot, odprawić go i przesłać 
gotowe karty pokładowe.

Sugerowanym przez nas środkiem transportu jest bezpośredni lot z lotniska Warszawa-Modlin do Rzym-Ciampino. Lot 
jest obsługiwany przez linie Ryanair, a w ramach podstawowego biletu masz możliwość zabrania ze sobą na pokład 
samolotu 10kg bagażu podręcznego.

Transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania realizowany będzie zgodnie z ustalonym przez Organizatora rozkładem, 
który w ramach voucheru transferowego zostanie przekazany klientowi na 48 h przed przylotem.

Jako organizator i pośrednik turystyczny posiadamy dostęp do najtańszych biletów lotniczych. Możesz więc zakupić 
bilety u nas lub na własną rękę w internecie.

Wedle własnego uznania masz możliwość skorzystania z naszej sugestii dotyczącej lotów i transferów lotnisko-hotel-
lotnisko, ale możesz także zrealizować je we własnym zakresie – cena podstawowa nie ulegnie jednak zmianie.

Jeśli wolisz: 
podróżować innymi liniami lotniczymi, 
wylecieć lub przylecieć na inne lotniska, 
podróżować taksówką lub wynajętym samochodem, 
zakwaterować się w hotelu wcześniej lub dłużej zostać,
poszerzyć zakres swojego ubezpieczenia,
lub masz inne życzenia związane z naszym wyjazdem szkoleniowym – napisz lub zadzwoń, zorganizujemy 

wszystko za Ciebie!

Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, zadzwoń pod numer +48662194843 lub napisz na adres 
info@atelierpodrozy.pl

Uwagi dla klienta
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