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Mangia che te fa bene!

A temporada de férias está chegando e porque não fazer um curso de culinária na Toscana, Itália?

A escola que te oferece isso é a  Tuscookany! (http://www.tuscookany.com/)  O curso é todo planejado

para você  ter um bom momento de férias com seus amigos e família, algo bem descontraído mesmo.

Eles acontecem em 3 residências, conhecidas  como Bellorcia, Casa Ombuto e Torre del Tartufo. E

nessas villas também possuem as acomodações para você aproveitar momentos de paz e silêncio

depois das aulas.

Então, porque não planejar uma passada pela Toscana durante suas férias e aprimorar seus dotes

culinários?
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Eles oferecem 3 cursos, que variam de cardápio para duração:

Uma semana de aulas sobre comida italiana (http://www.tuscookany.com/programs-tuscany-

cooking-classes/one-week-italian-cooking-classes/)

Uma semana de aulas sobre comida mediterrânea (http://www.tuscookany.com/programs-

tuscany-cooking-classes/mediterranean-cooking-holidays-in-italy/)

3 dias de aulas sobre comida italiana (http://www.tuscookany.com/programs-tuscany-cooking-

classes/three-day-italian-cooking-schools-in-italy/)

Veja aqui (http://www.tuscookany.com/prices-and-dates-tuscany-cooking-classes/)  as datas

disponíveis e preços para os próximos cursos!
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