KONCEPT
Gandini Guiding skräddarsyr
studieresor, temaresor och nöjesresor
för privatpersoner och företag.
Vi erbjuder även tolkning, personligt anpassad guidning och fördjupad research
med hänsyn till dina intresse.
Första steget är att ni kontaktar mig.
Utifrån era tankar och intresse lämnar
jag ett detaljerad förslag på reseupplägg...

GANDINI GUIDING
Italien för nyfikna

Reste med mina arbetskamrater
till Emilia Romagna i syfte att se
de berömda Calatrava broarna,
göra en stadsvandring i Bologna ...
Hannah Wengberg, Structor

På matlagninskursen tog det 3 timmar
att tillaga 1 kg tortellini och 3 minuter
att äta! .....

Jag tror på slow tourism: att upptäcka
det vackra i små detaljer i ett lugnt
tempo. Italien bjuder på mycket! Sätt dig
ner och drick en cappuccino på Piazza
Maggiore, Bolognas huvud torg sedan
2500 år…

Johanna Westman, kokboksförfattare

Monica är föredömligt professionell,
ambitiös och därutöver serviceinriktad på ett utomordentligt sätt.
Jag rekommenderar henne
verkligen varmt.

KONST OCH KULTUR
Följ med på en historisk guidad tur i
Bolognas medeltida centrum , två
timmars guidning som avslutas med
gastronomisk smakprovning av
specialiteter från regionen!

Jag som driver Gandini Guiding heter Monica Gandini, utbildad konstvetare och arbetar som tolk och guide.
Sverige och Italien har alltid funnits som två självklara delar i mitt liv.
Jag är född och uppvuxen i en svensk- italiensk familj, och bor numera
i Bologna.
Sedan år 2004 har jag arrangerat resor och tolkat seminarier och
affärsmöten, mitt kontaktnät i Emilia-Romagnaregionen och övriga
Italien är stort. Om du och dina medresenärer vill hämta inspiration
och upplevelser kan jag hjälpa er att hitta rätt, vare sig det gäller att hitta
till småskaliga genuina matproducenter och vingårdar, få en svindlande
guidad tur i Bolognas stadskärna, lära sig om Emilia-Romagnas kooperativa system eller besöka förskolor kända för sin pedagogik i Reggio
Emilia (i samarbete med Reggio Emilia Institutet), med flera.
Eller så kanske du helt enkelt vill uppleva italiensk mat, musik, mode,
bilar, vintage marknader, design, arkitektur eller sport? Jag arrangerar
skräddarsydda gruppresor, hjälper dig med tolkning och översättning
och kan vara din personliga guide till kontakter, miljöer och unika
upplevelser.

Gandini Guiding tar dig med till det
riktiga Italien - platser, människor
och företeelser som det kan vara
svårt att hitta till som turist.
Med Gandini Guiding kan du
uppleva hemligheterna bakom
kulisserna, nya smaker, nå bakom
huvudstråken i medeltida städer
och fylla din resa med många
inspirerande upplevelser.
Benvenuti!

MAT OCH VIN

MUSIK

RETRO OCH VINTAGE

Tortellini, Prosciutto di Parma, Parmiggiano Reggiano, Aceto Balsamico tradizionale, Sangiovese, Malvasia. Följ med
till bondgårdar, mejerier och producenter
för att förstå hur man tillagar olika produkter smaka på Emilia Romagnas fantastiska mat- och vinprodukter. Om du sedan
vill lära dig laga maten finns det möjlighet
att gå korta kurser. Den stora Internationella Expo 2015 i Milano kommer att ha
MAT som huvudtema, maila mig om du är
nyfiken och vill veta mer.

Bologna har under århundraden varit
en viktig plats för musik, framför allt för
renässans- och barockmusik. Här bevaras
och spelas några av de äldsta orglarna
i världen. Även operan har sina rötter i
regionen med storheter somVerdi och
Toscanini. Kom och upptäck mera!

Jag visar dig butiker och marknader där
man kan fynda retro -och vintageprylar.
Om du är intresserad av italiensk design
kan du möta experter och besöka platser,
museer och affärer.

HANTVERK

I Emilia Romagna finns det möjlighet
att besöka Ferrari, Ducati, Lamborghini,
Maserati. Jag tar dig till tävlingsbanan i
Imola, Misano och Varano om du gillar
motorsporter. Jag kan även hjälpa till
med bokning av biljetter till
fotbollsmatcher.

ARKITEKTUR
Spännande studiebesök, möten med
arkitekter och stadsplanerare. I norra
Italien finns många intressanta exempel
på vacker arkitektur, allt från Andrea
Palladios villor till dagens moderna
projekt av Santiago Calatrava.

MODE SHOPPING
Jag tar dig med på en exklusiv shoppingrunda till fina outlets med kända
italienska märken som Bruno Magli,
Max Mara, Mariella Burani, Segio Rossi,
Pollini, Furla, Mandarina Duck
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Agneta Berliner, politiker

och många fler. Här kan du fynda både
kläder, skor och väskor. Om du sedan
uppskattar att gå på marknad kan du
inte missa den stora kläd- och prylmarknaden som finns i Bologna varje fredag
och lördag!

Broderier, tyger, keramik, mosaikär några
av regionens traditionella hantverk. Jag
ordnar spännande studiebesök och möten
med hantverkare.

TRÄDGÅRDAR
I regionen Emilia Romagna finns
vackra historiska trädgårdar t.ex Reggia
di Colorno i Parma, botaniska trädgårdar,
naturreservat och parker. Kom och njut av
underbar natur!

PEDAGOGIK
I samarbete med Reggio Emilia Institutet
i Stockholm ordnar jag studiebesök i
Reggio Emilia för mindre grupper som
vill veta mer om stadens berömda
pedagogiska filosofin och deras arbete på
de kommunakl förskolorna.
Se www.reggioemilia.se

BILAR, MOTORCYCKLAR
OCH FOTBOLL

FIRA FÖDELSEDAG
ELLER BRÖLLOP!
Jag hjälper till med all planering, så att ni
kan njuta ev en öförglömlig dag!

