
KOOKVAKANTIE IN PUGLIA, ITALIË 

17-24 OKTOBER 2015 

Nicoletta Tavella en Daniela Caretto van Italiaanse kookschool La Cucina 

del Sole (www.cucinadelsole.nl) organiseren een fantastische culinaire 

vakantie voor maximaal 12 deelnemers. Deze vakantie is perfect voor degenen 

die de schoonheid en het gastronomische charisma van een van de mooiste en 

meest interessante regio's van Italië willen ontdekken. 
 

De "hak van de laars", Puglia, is bekend om een van de zuiverste, meest 

oorspronkelijke kookstijlen van Italië: mensen eten daar eenvoudige en toch zeer 

smakelijke gerechten. Alles wordt bereid met de beste groenten ter wereld, 

peulvruchten en granen vol energie uit de Apulische zon, de meest verse vis, 

heerlijk vlees en fantastische zuivelproducten (denk aan dagverse mozzarella, 

burrata en ricotta, provola, gezouten ricotta en meer). 

De eenvoudige, boerse Apulische keuken is vol pure en intense smaken die je 

ontzettend verliefd zullen laten worden op de culinaire tradities van deze 

prachtige streek. 

Je verblijft in een charmante B & B in Conversano, op 35 km van Bari (de 

hoofdstad van Puglia en de belangrijkste luchthaven). Een mooie grote tuin met 

veel mooie plekken om te rusten en te ontspannen, het grote zwembad, de 

groenten en fruit boomgaard, het restaurant en de volledig uitgeruste keuken 

voor onze kooklessen zijn slechts enkele van de voorzieningen deze B&B. 

De kamers zijn eenvoudig doch stijlvol, allemaal met eigen badkamer, televisie, 

koelkast, haardroger en een dakventilator. Zie foto's onderaan het document. 

http://www.cucinadelsole.nl/


De mooie Bed & Breakfast in Conversano. 

Tijdens onze 4 kooklessen (lunch of diner) leer je een aantal fantastische 

Apulische gerechten te maken (waaronder gefrituurde panzerotti gevuld met 

mozzarella en tomaat, geroosterde paprika's met munt en knoflook, een 

millefeuille van aubergine en scamorza kaas, een delicate citrus -ricotta taart, 



"apostelvingers" en meer) en tal van andere klassieke Italiaanse gerechten. Je 

zult de geheimen van het perfecte pasta maken leren met gevulde pasta's en 

gnocchi, plus een hele reeks uitgebreide antipasti (starters), die als gevarieerde 

en maagvullende tapas-achtige lunch zullen dienen (menu's kunnen enigszins 

variëren op basis van workshops die de deelnemers eventueel vooraf al hebben 

gevolgd). Ook zullen we brood en pizza bakken voor de meest authentieke 

zelfgemaakte Italiaanse maaltijden ooit bereid met verse, pure en lokale 

ingrediënten. 

Het is ook mogelijk om iemand mee te nemen die niet zal koken maar die 

wel mee zal doen met de bereide maaltijden en alle andere activiteiten. 

Genoeg vrije tijd om te genieten van jouw vakantie en interessante food- en 

cultuurgerelateerde excursies zullen de perfecte aanvulling zijn op onze 

"avonturen" in de keuken. De markt op vrijdag voor de meest verse producten 

die we zullen gebruiken tijdens een van onze lunchkooklessen, een biologische 

zuivel- en mozzarellaboerderij, een prachtige bakkerij van het beroemde 

Altamura brood (het meest heerlijke brood in de wereld!), een biologische 

wijnproducent en een biologische olijfolie producent (met proeverijen en/of 

lunch) vertegenwoordigen het culinaire deel van onze vakantie. 

Voor het culturele deel bezoeken we de prachtige en mysterieuze Castel del 

Monte kasteel en de schitterende stad Alberobello met haar beroemde conische 

huizen, de trulli. Ook zullen we dineren in één van de beste restaurants van 

Alberobello. 

LOCATIE 

Conversano, waar de B&B zich bevindt, is een rustig oud stadje vol 

geschiedenis en magie. De mooie, kleine autovrije straatjes zullen je leiden naar 

de belangrijkste attracties van de stad: het middeleeuwse kasteel en de 

Romaanse kathedraal. Geniet van een heerlijke gelato in een van de kleine 

cafés tegenover het kasteel en maak een wandeling door de kleine straatjes 

geplaveid met de mooie, crèmekleurige lokale steen. Of ga gewoon op een 

bankje zitten en geniet van het uitzicht van de lokale bevolking die bezig is 

met… bezig zijn. 

  



PROGRAMMA 

Dag 1, 17 oktober:  

aankomst bij het B&B in Conversano met aperitivo en welkomstdiner in 

het restaurant van de B&B (inbegrepen).  

Dag 2, 18 oktober:  

de dag en de lunch zijn vrij. Diner bij Vita Pugliese restaurant in 

Conversano (inbegrepen). 

Dag 3, 19 oktober:  

OCHTEND: bezoek aan de bakkerij in Altamura met een proeverij 

(Altamura brood, focaccia enz.) plus bezoek aan een biologische 

wijnproducent met proeverij en lunch (inbegrepen). Terug naar de B&B 

voor een beetje rust. 

MIDDAG: vrij. Vanaf 17.30 uur kookles met diner (inbegrepen). 

Dag 4, 20 oktober: 

OCHTEND: bezoek aan Castel del Monte en vrije middag (lunch is niet 

inbegrepen). Terug naar de B&B voor een beetje rust. 

MIDDAG: vanaf 17.30 uur kookles en diner (inbegrepen). 

Dag 5, 21 oktober: 

OCHTEND: bezoek aan biologische mozzarellaboederij met proeverij 

en lunch (inbegrepen). Terug naar de B&B voor een beetje rust. 

MIDDAG: bezoek aan Alberobello en diner bij restaurant Casa Nova in 

Alberobello (inbegrepen). 

Dag 6, 22 oktober:  

OCHTEND: bezoek aan biologische olijfolie producent met proeverij en 

lunch (inbegrepen). 

MIDDAG: vrij. Vanaf 17.30 uur kookles en diner (inbegrepen). 

Dag 7, 23 oktober: 

OCHTEND: vroeg bezoek aan de markt in Conversano en kookles met 

lunch (inbegrepen).  



MIDDAG: middag en avond vrij (diner niet inbegrepen).  

Dag 8, 24 oktober:  

OCHTEND: vertrek vanuit de B&B. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

De kookvakanties is inclusief: 7 nachten in de B&B, alle ontbijten, 1 aperitivo 

met welkomstdiner, 4 kooklessen met lunch of diner, 2 restaurant diners, 4 food-

excursies met proeverijen en 3lunches, bezoek Castel del Monte met 

Engelssprekend gids en bezoek Alberobello (vrij), transport voor excursies en 

bezoeken die in het programma inbegrepen zijn.  

De kookvakantie is NIET inclusief van: vluchten of enige andere vorm van 

vervoer (met uitzondering van de bovengenoemde excursies) en bijbehorende 

belastingen en heffingen, vervoer van en naar de luchthaven van Bari (hetzij met 

de trein, bus of taxi naar Conversano, zie "Transportsuggesties"), vervoer van en 

na en naar andere Italiaanse luchthavens, lunch/diner als ze niet opgenomen in 

het programma zijn (1 lunch, 2 diners; het is mogelijk om de lunch/het diner in 

het B&B's restaurant voor een vaste prijs te bestellen), autoverhuur, 

fietsverhuur, reis- zorg- en andere verzekeringen plus alles wat niet in het "De 

kookvakantie is inclusief" hoofdstuk wordt genoemd. 

TRANSPORTSUGGESTIES: 

VLUCHTEN: Transavia vliegt rechtstreeks van Amsterdam naar Bari. 

TREINEN: https://www.fseonline.it/index.aspx; TAXI SERVICE van 

luchthaven Bari: http://advanced.shuttledirect.com/searchresults/quote (kies ajb 

"Euro" als valuta anders krijg je de prijs in Engelse ponden). 

De kamers worden toegewezen op basis van "first book, first serve" principe 

(tweepersoonskamers met een tweepersoonsbed, tweepersoonskamers met een 

tweepersoonsbed en stapelbedden, appartementachtige kamers met twee kamers 

en verschillende bedden). 

BOEKINGEN, VRAGEN E. D. GRAAG (IN HET ENGELS) AAN 

DANIELA CARETTO Daniela@cucinadelsole.nl MAILEN of aan 

NICOLETTA TAVELLA Nicoletta@cucinadelsole.nl, BEDANKT!  

https://www.fseonline.it/index.aspx
http://advanced.shuttledirect.com/searchresults/quote
mailto:Daniela@cucinadelsole.nl
mailto:Nicoletta@cucinadelsole.nl


Je boeking zal pas definitief zijn als het minimum aantal deelnemers (10) bereikt 

is. Om je plek te verzekeren dien je je aanbetaling te storten op de rekening van 

La Cucina del Sole na ontvangst van onze bevestiging/nota. In het geval van je 

annulering het voorschot (€ 300,00 p.p.) wordt niet terugbetaald.  

PRIJZEN:  

Tweepersoonskamer: € 1495,00 per persoon 

Eenpersoonskamer: € 1995,00 per persoon 

Tweepersoonskamer zonder kooklessen (+ maaltijden + alles wat in de 

vakantie inbegrepen is): € 1245,00 per persoon 

 

WIE ZIJN WE?  

Nicoletta Tavella is eigenaar van Italiaanse kookschool La Cucina del Sole in 

Amsterdam en is kookdocente en kookboekenschrijver sinds 2000. 

Daniela Caretto is agronoom, gespecialiseerd in biologische certificering, 

olijfolie en honig, die veel van koken en gezond leven houdt, geboren en 

getogen in Puglia. 

 



Kamers van de B&B 

 



 

CONVERSANO 

 


