3-DAAGSE HOGE VENEN (autocarreis)
GASTRONOMISCH WEEKEND
Vrijdag 15 oktober 2021 t/m zondag 17 oktober 2021
DAG 1:
Vertrek om 08u30 in 9700 Eine, Fietelstraat 129, parking Reizen Scheldevallei.
We rijden richting Oostkantons en houden onderweg halt in het Land van Herve.
We bezoeken ‘Espace des saveurs’ gevestigd in het oude station van Herve. U maakt er een virtuele
reis door een schitterend wallenlandschap. Zet u aan de tafel die Jean de Herve voor u klaar heeft
gezet en volg hem in een reis door onze dorpen, op zoek naar streekproducten en onvermoed
erfgoed. Smaken en tradities… Uiteraard mogen we ook even proeven.
In de buurt genieten we van een lekker middagmaal.
Daarna worden we verwacht in de Abdij van Val-Dieu voor een bezoek aan zowel de abdij als de
brouwerij. Zowel het bier als de kaas van de abdij kunnen na de rondleiding worden geproefd.
We rijden verder naar Bütgenbach waar we inchecken in hotel Bütgenbacher Hof voor de komende 2
nachten.
De chef-kok serveert ons een voortreffelijk 4-gangen diner.
DAG 2:
Na het ontbijtbuffet ontdekken we het geheim van de originele Ardense ham in de Montenauer
Hamrokerij. Het is zo ingericht dat u de productie van A tot Z “live” kunt volgen. Door grote ramen
kan u de medewerkers aan het werk zien… In een film wordt u het geheim en de geschiedenis
uitgelegd van deze Ardense ham.
We rijden eventjes de Duitse grens over naar het idyllische Eifelstadje Monschau. De Rur, een
riviertje die de stad doorkruist, en de vele vakwerkhuizen zijn hier de ingrediënten van het toeristisch
succes. Zelfs tijdens een korte wandeling kom je langs alle bezienswaardigheden en de meest
romantische plekjes. De Evangelische Kirche, het Rote Haus, het Haus Troistorff… zijn maar enkele
voorbeelden.
We brengen hier een bezoek aan de Historische Senfmühle of mosterdmolen. Mosterd is één van de
oudstbekende specerijen uit de culinaire wereld. In Monschau is het trouwens de 4de generatie die in
de molen op ambachtelijke wijze deze heerlijke smaakmaker vervaardigd.
We voorzien ook wat vrije tijd in Monschau.
Ondertussen wordt in het hotel alles in gereedheid gebracht opdat we deze laatste avond kunnen
genieten van een overheerlijk 7-gangen gourmet diner.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

DAG 3:
We beginnen deze laatste ochtend in schoonheid met een ontbijtbuffet met bubbels (schuimwijn).
In Erezée deelt de ambachtelijke chocolatier Philippe Defroidmont zijn geheimen met ons tijdens een
bezoek aan zijn chocoladefabriek/museum. Hij werd op zeer jonge leeftijd gepassioneerd
door chocolade in de familiebakkerij. Later, in 1984, creëerde hij zijn eigen chocoladefabriek volgens
traditioneel vakmanschap. Een bezoek zou niet compleet zijn zonder een degustatie.
We eindigen onze gastronomische reis in Durbuy. De stad van Marc Coucke maar vooral van topchef
Wout Bru. In zijn restaurant La Bru’sserie maken we een culinaire reis rond de wereld, vol heerlijke
gerechtjes. We genieten hier van een fantastische 4-gangenlunch.
Na wat vrije tijd in het gezellige centrum rijden we terug huiswaarts.

Prijs: 569 € per persoon in vol pension incl. vermelde bezoeken/entreegelden
Toeslag éénpersoonskamer: 30 €

Logement: Hotel Bütgenbacher Hof****
Gelegen aan het sfeervolle marktplein van Bütgenbach. Hier kan je genieten van rust, ontspanning
en culinaire verwennerij.
De maaltijden zijn een streling voor alle zintuigen. Liefhebbers van lekker eten weten de
seizoensgebonden, lokale keuken erg te waarderen. Het hotel beschikt dan ook over een
hoogstaand restaurant met creatieve gerechten en een gerenommeerde wijnkelder.
U kan er gratis gebruik maken van de fitness, het overdekt zwembad en de textielvrije wellnesszone
met sauna, infraroodcabine, stoombad en whirlpools. Schoonheidsbehandelingen zijn betalend.
In de gemeenschappelijke ruimtes is er gratis Wi-Fi.
Het hotel telt 34 moderne en smaakvol ingerichte kamers. Alle kamers zijn voorzien van het nodige
comfort en beschikken over een douche of bad met toilet, een flatscreentelevisie, een safe en een
waterkoker. Voor iedere gast is ook een wellnessmand met badjas, slippers en handdoeken voorzien.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•

•
•

Reis per luxe autocar
Professionele begeleiding
2 overnachtingen in Hotel Bütgenbacher Hof (of gelijkwaardig)
Verblijf op basis van vol pension:
- middagmaal dag 1
- viergangendiner dag 1
- ontbijtbuffet dag 2
- middagmaal dag 2
- zevengangen gourmetdiner dag 2
- ontbijtbuffet met schuimwijn dag 3
- viergangenmiddagmaal dag 3
Vermelde uitstappen inclusief de toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•

Ontbijt dag 1 en avondmaal dag 3
Dranken en persoonlijke uitgaven
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Scheldevallei (Lic. A1831). Deze zijn op
verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor deze reis moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat.

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon

•

Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis

•

Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

