FOOD EXPERIENCE WEEEKEND
Mét initiatie Food Photography door RolV
Welkom bij Arduenna Expérience om één der Expériences te komen genieten!!
We geven je graag gedetailleerde uitleg, zodat alles zo klaar is als een klontje 😉

!! Als je graag boekt, laat dan duidelijk weten voor wie en met hoeveel personen jullie willen komen logeren. Er zal
dan een voorschot van 100euro per persoon worden gevraagd op rekening van Arduenna Expérience!!
Accomodatie:
Arduenna Expérience is gevestigd in de mooie vallei van de Aisne in Durbuy. Een oase van natuur en
heel veel mogelijke activiteiten in de omgeving. Die wij natuurlijk allemaal hebben uitgetest voor jullie!
In onze woning bevindt zich een kookstudio, een fotostudio, we hebben 5 slaapkamers, in totaal voor
12 gasten, 2 badkamers (waarvan 1 met een infraroodcabine), een groot terras en een prachtige tuin
waar het heerlijk vertoeven is. Er is eveneens parkeergelegenheid voorzien.

Programma:
Dag 1 (vrijdag): Aankomst bij Arduenna Expérience vanaf 17u. waar we je verwelkomen met een
streekbiertje uit de omgeving en een knabbel zodat we op het gemak kunnen kennismaken met elkaar
en je het huis en je je slaapkamer kunnen tonen.
Later op de avond (als iedereen gearriveerd is) kunnen we aan tafel en genieten van een eerste menu,
klaargemaakt met veel liefde door Chef Barry en, uiteraard, gemaakt met kwalitatieve producten uit
de omgeving.
Dag 2 (zaterdag): Uitgebreid ontbijt waar je kan proeven van verschillende vleesjes en kazen, uit de
omgeving, een omelet van de dag met heerlijk gerookt spek.
Vandaag gaan jullie een culinaire en historische wandeling beleven in Durbuy. Ze tonen jullie alle leuke
en lekkere adresjes waar je natuurlijk ook regelmatig zal kunnen proeven van al dat lekkers.
Diezelfde dag gaan we ook op bezoek bij één der vele producenten van een locaal top product, hier
vlakbij.
S’avonds beleven we een Kook Expérience en koken, onder begeleiding van Barry, een 4 gangen menu
met streekproducten. Daarna wordt er gezellig getafeld en eten jullie natuurlijk op wat jullie met liefde
hebben bereid.
Dag 3 (zondag): Uitgebreid ontbijt waar je kan proeven van verschillende vleesjes en kazen, uit de
omgeving, een omelet van de dag met heerlijk gerookt spek.
Initiatie Food Photography met jouw gsm of fototoestel door Rolf (Fotograaf), theorie en praktijk (+/1.5uur)
Daarna zijn jullie vrij en willen we gerust helpen in het vinden van nog een leuke activiteit.

Inbegrepen:
•

2x overnachtingen in twee- of driepersoonskamer op zeer comfortabele éénpersoon-boxspring inclusief ontbijt (je kan
ook een eigen kamer nemen = supplement)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik van de 2 gezamenlijke badkamers
Linnengoed en poets
1x welkomstdrink
1x dagmenu
2x zeer uitgebreid ontbijt
2x culinaire uitstappen
1x Kook Expérience (menu wordt door jullie opgegeten)
1x initiatie Food Photography door RolV Fotografie
Water, koffie en thee
Gebruik van de infraroodcabine

Niet inbegrepen:
•
•
•

Eigen vervoer noodzakelijk (ook voor de uitstapjes)
lunch en dranken niet beschreven in het programma
persoonlijke uitgaven

Wij organiseren ook Wandel Expérience weekends, Photo Expérience weekends en..
een verblijf, helemaal op maat (vanaf 8 personen)

www.arduennaexperience.be

