Wandel Expérience
Wandeling met Rolf in Wéris rond de Dolmen
Rolf vertelt jullie, op verzoek, graag over de
mythes en de legendes rond de Dolmen van Wéris.
Een sprookjesachtig verhaal/wandeling waar je mee
zal worden genomen naar de tijden van de Kelten,
de Feeën, de Druïden en je ook meer zal te weten
komen over de rol van de kabouters.
Wandeling +/- 3 uur: 10euro per deelnemer
(Minimum 8)

Zelf iets organiseren?
Ben jij zelf een ondernemer en wil je eens een
verblijf/event/weekend organiseren bij Arduenna
Expérience? De polyvalente ruimtes zijn ook te huur.

Guest House
Mogelijk tot 12 personen + baby
**
Trouwfeest? Communie? Vrijgezelle?
50jaar getrouwd? Iets te vieren?
Contacteer ons voor een verblijf op
maat!
**
Teambuildings
**
Vergaderruimte
aanwezig met gratis wifi
**
Mogelijkheid tot inhuren Fotograaf
**
Laat de Chef koken voor jou of kook
mee tijdens een Kook Expérience
**
Zelf iets organiseren?
Contacteer ons en vertel ons je plannen

Kom logeren en ontdek
de Ardennen met al je
zintuigen!

Uniek in Durbuy

**

Vergaderruimte- yogaruimte – kookatelier – fotostudio
Neem zeker even contact op om te luisteren naar de
mogelijkheden!

Jij vraagt, wij zorgen er voor!
Rolf en Barry
Aisne 17
6941 Durbuy
0032 (0)486/78.88.30

barry@arduennaexperience.be

#Fotograaf #Uniekverblijf #Chef #Culinair
#Wandelen #Sport #Natuur #Ardennen
#Fotograferen #Adventure #Passie #Koken
#Teams #Families #Vakantie #Ontzorgen
#visitDurbuy #Aisne #Durbuy #Rolf #Barry

www.arduennaexperience.be

Welkom in onze mooie woning
te Durbuy!!
Wil jij eens iets anders beleven?

The place to be voor
Fotoshoots
Bedrijven
Families
Groepen
Foodlovers
(Hobby)fotografen
Levensgenieters
Natuurliefhebbers
Avonturiers
Overnachten bij ons
We hebben momenteel 5 slaapkamers en plaats voor
12 personen.

Ben je met een groep?
Je betaalt 314euro per nacht en je
verblijft PRIVE met je GROEP bij Arduenna
Expérience!

Wij organiseren ook graag een verblijf rond
Fotografie!
Een Photo Expérience is de Ardennen beleven
door de ogen van Fotograaf Rolf van RolV
Fotografie, tips & tricks, workshops,
fotoshoots, hotspots

Culinaire Expérience
Kom met je vrienden, je familie of je collega's
en boek een verblijf bij Arduenna Expérience!
Vertel ons wat je graag zou beleven:
- een Kook Experience
- een Photo Expérience
- een Wandel Expérience
- een Fotoshoot
of verschillende uitstapjes in de omgeving
met overnachting en ontbijt bij ons!
Wij helpen je graag met tips want we deden
veel marktonderzoek!

Ook kan je gebruik maken van 2 gezamenlijke
badkamers, waarvan 1 met een infraroodcabine.
Bij de overnachting is ook het water, de thee en de
koffie inbegrepen!
Wil je individueel eens komen logeren? Contacteer ons!

Photo Expérience

www.arduennaexperience.be

Kom de Ardennen beleven, ook op culinair
niveau! Laat ons voor je koken of doe mee
met een Kook Expérience (workshop) en kook,
samen met je gezelschap, een heerlijk 4
gangen menu met de waanzinnig lekkere
producten uit deze mooie omgeving!
Vraag ook achter onze culinaire weekends!
Zorgeloos én gemakkelijk!

