Privé verblijf

Wandel Expérience
Een wandelverblijf op maat? Zelfs dat is
een absolute mogelijkheid. Rolf wandelt
graag met jullie mee zodat Barry
ondertussen voor een lekkere maaltijd kan
zorgen. Na de wandeling, even in de
infraroodcabine
en
hopla,
lekker
nagenieten op ons winterterras van
heerlijke streekgerechten, wie weet,
gecombineerd
met
een
streekbiertje/likeurtje. Vraag naar de
mogelijkheden.
Deze zomer: elke zondag: Wandeling
met Rolf in Wéris rond de Dolmen waar
hij je graag meer vertelt rond de mythes en
legendes omtrent de Dolmen van Wéris.
Een sprookjesachtig verhaal/wandeling
waar je mee zal worden naar de tijden van
de Kelten, de feeën, de druïden en je ook
meer zal te weten komen over de
kabouters. Inschrijven is noodzakelijk. Vol = vol
Deelname is niet verplicht indien je komt verblijven!

Mogelijk vanaf 8 tot 12 personen

**
Overnachten mét ontbijt
is ook mogelijk

**
Trouwfeest? Communie? Vrijgezelle?
50jaar getrouwd? Iets te vieren?
Contacteer ons voor een verblijf op maat!

**
Teambuildings
**
Vergaderruimte
aanwezig met gratis wifi

**

Beleef de Ardennen
met al je zintuigen
Nieuw in Durbuy

Sociale honden zijn welkom!
**

Jij vraagt, wij zorgen er voor!
Rolf en Barry
Aisne 17

6941 Durbuy
0486/78.88.30
barry@arduennaexperience.be

www.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

Groepen Privé
Vanaf 8 personen vraag je best naar een
privé verblijf want dan kunnen wij jullie
ontzorgen met een verblijf ‘op maat’.
Er is plaats voor 12 personen. Is je groep
groter? Geen probleem! Wij werken nauw
samen met enkele B&B’s, vlakbij.

*vraag onze groepsvoorwaarden *

Culinaire Expérience
Ben jij een echte foodlover? Wil je de
specialiteiten van de Ardennen leren kennen?
Of wil je de streekgerechten leren koken?
Deze
zomer:
elke
zaterdagavond:
Kookatelier bij Arduenna Experience (4gangen menu met typische gerechten uit de
Ardennen). Inschrijven is noodzakelijk. Vol = vol.
Deelname is niet verplicht indien je komt verblijven!
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Arduenna Expérience

•
is onze manier

om jullie, met grote fierheid, te doen
ondervinden wat wij mochten ondervinden in
de Ardennen.
De mooie vallei van de Aisne, Durbuy, de
mythes en de legendes, de mystiek en de vele
mooie streekproducten gaven ons meermaals
een euforisch gevoel. Dat willen we graag
delen met jullie!

Overnachten bij ons
Vanaf 35euro/persoon/nacht (water, koffie en
thee inbegrepen)

!! Bewaar deze folder goed want als je deze toont bij je
overnachting in 2018, krijg je van ons een extra cadeau!!

ww.arduennaexperience.be

Voor groepen verzorgen wij graag culinaire
verblijven met lekkere uitstapjes ‘op maat’.

Photo Expérience
Een passie voor fotograferen? Dan zijn de
Photo-Expérience-weekends vast iets
voor jou! Houd onze facebookpagina in de
gaten en boek dit weekend, speciaal voor de
gepassioneerde (hobby)fotografen! Zijn jullie
al met 8 personen? Super! Wij stellen, met
veel plezier, een gevarieerd verblijf voor jullie
samen!
Ook bij Arduenna Expérience:
RolV’s Fotostudio (Profielfoto’s, familiefoto’s,
trouwerijen, feesten, pasfoto’s,..)

Als ontbijt kan je ook kiezen voor de
ongelofelijke ontbijtplank, gevuld met
kwalitatieve charcuterie uit de omgeving!
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Op vraag, verzorgen wij graag voor een
dagmenu tijdens je verblijf en brengen, op
verzoek, een stevige picknick tijdens je
wandeling.

www.arduennaexperience.be

