
Tour di Parma
Team Bulgaria: Gergana, Maria, Hristo & Zhoro

Teachers: Stela Dinkova & Kiril Nikolov

C2 Italy Parma Short-term exchanges of groups of pupils.



Day 1 On our first day in Parma we visited the Italian school. After that we 
went on a tour throughout Parma.



Pilotta palace



Day 2
Second day in Parma we had to work on different websites connected with Parma's ham and wine. We were 
separated in groups with one person from each country. After we finished the work on a websites we had to 
present our work.



Day 3

Third day we went to an amazing castle near 
Parma. After visiting the castle we went to a 
factory where wine is producing. And for the 
end of the day the groups visited factory for 
parmigiano.



• Day 3



Day 4

On the forth day we went to the factory La Bastia, where we saw 
the production of a traditional type of ham called culatello. After that we 
visited the castle Rocca Meli Lupi Di Soragna and it's beautiful garden. 
And at the end we were in the town of Busseto where the Italian 
composer Giuseppe Verdi was born.

Attica Corte Pallavicina, another 

factory for culatello we visited

The delicious culatello ham



The castle Rocca Meli Lupi Di Soragna

Busseto



Day 5

• Our last day was in school in the morning. We 
had to work on the final project, which is of 
course the tour guide. After we finished it we 
had a graduation party with Nutella and 
certificates for the participation in the project.



Първи ден
Първия ден в Парма посетихме италианското училище. Групата на
италианците ни разведе из цялото училище. След това имахме
разходка из Парма, за да разгледаме забележителностите.



Pilotta palace



Втори ден
Втория ден в Парма трябваше да работим по групи, с различни сайтове свървани с типичното
прошуто и вино в Парма. Групите бяха разделни, така че в всяка група да има по един ученик от
всяка държава. След като бяхме свършили с работата си, следваше представяне.



Ден трети

Третия ден посетихме невероятен замък
близо до Парма. След посещението се
запътихме към фабрика за производство на
вино. И за край на деня отидохме до ферма
за производство на класическия италиански
пармезан.



• Day 3



Ден четвърти

На четвъртия ден отидохме до фабриката La Bastia, където видяхме
как се произвежда типичния италиански салам, наречен culatello. След
това посетихме замъка Rocca Meli Lupi Di Soragna и неговата
невероятна градина. И за финал бяхме в града на Busseto, където е
живял италианския композитор Джузепе Верди.

Attica Corte Pallavicina, още една

фабрика за culatello, която

посетихме

Невероятното culatello



Замъка Rocca Meli Lupi Di Soragna

Busseto



Ден пети

• Нашият последен ден започна
сутринта в училище. Трябваше да
работим по финалния проект, който е
част от туристическия справочник.
След като приключихме
имахме парти с Нутела и
награждаване със сертификати за
участието в проекта.


