SAN DONATO/BEST WESTERN – KAROLINA KNAP, JACEK JASIONOWICZ
4-gwiazdkowy elegancki hotel w samym historycznym centrum Bolonii, z widokiem na symbol
miasta, Dwie Wieże, bez zintegrowanej restauracji, ale posiadający salę śniadaniową, kawiarnię
i drink bar. Na dachu słoneczny taras z widokiem na Starówkę. Pomimo tłumu turystów na zewnątrz
budynku zapewnia swoim gościom ciszę, spokój i prywatność.

RISTORANTE BOLOGNESE – JUSTYNA KĘDZIERAWSKA
Ekskluzywna restauracja na obrzeżach Bolonii, integralna część klubu golfowego, specjalizująca się
w kuchni bolońskiej serwowanej podczas lunchu i obiado-kolacji, a także w organizacji przyjęć
okolicznościowych, słynąca z bardzo dobrej kuchni i wysokich cen.
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AC10/MARRIOT – MAGDALENA GRYZIEC, KAROL BOREK.
Nowy, 4-gwiazdkowy hotel, nowoczesny w strategicznym położeniu niedaleko dworca kolejowego
i autobusowego w Bolonii, koncentrujący się na przyjmowaniu gości biznesowych, zapewniający
kompleksową obsługę konferencyjną, z dużym zapleczem gastronomicznym – bardzo duża kuchnia,
restauracja, kawiarnia i drink bar; w kuchni zatrudniony słynne szef kuchni, mający swoją rubrykę
w prasie gastronomicznej.

ENCORE – PATRYK SZELC
4-gwiazdkowy hotel na obrzeżach Bolonii, w dzielnicy handlowej, specjalizujący się
w przyjmowaniu gości biznesowych, zwłaszcza związanych z Targami Bolońskimi, duża restauracja
z profesjonalną kuchnią serwującą dania kuchni włoskiej i międzynarodowej.
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PAVAGLIONE – AGATA WOŁCZAŃSKA, KAROLINA BARUD
Rodzinna, niezwykle popularna w Bolonii restauracja przy 4-gwiazdkowym hotelu Ambasador,
położona dość daleko od centrum, ale z dogodnym dostępem do transportu publicznego, serwująca
doskonałą kuchnię włoską w domowym wykonaniu, celebrująca tradycje i prostotę kuchni
regionalnej prowincji Emilia-Romania.
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TRE VECCHI – DAMIAN ALBRYCHT, KLAUDIA SWATEK, JADWIGA ZIMA
Elegancki, tradycyjny 4-gwiazdkowy hotel położony blisko historycznego centrum Bolonii,
wewnątrz mieszanka stylu pełnego przepychu z nowoczesnym prostym wzornictwem włoskim
i ponadczasowy wysoki poziom usług hotelarskich; bez zintegrowanej restauracji, ale posiadający
salę śniadaniową, kawiarnię i drink bar.
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CIRCOLO MAZZINI – KLAUDIA GUBERNAT, EWA GIERULA
Położona poza ścisłym centrum bardzo popularna restauracja ze szkołą tańca, centrum jogi, szkołą
językową dla dzieci i studio filmowym i reklamowym, specjalizująca się w typowo włoskich daniach,
prowadząca „dni tematyczne” – mięsne, wegetariańskie, makaronowe, owoców morza, itp., bardzo
kreatywne miejsce, tak w kuchni jak i poza nią pełne nasyconych kolorów, działające na zmysł
wzroku, smaku, słuchu.
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