DAG U I T S TA P
VOOR GROEPEN

FOR M U L E

Sensatie

Patrimoine et douceur de vivre

Een actieve uitstap boordevol
plezier!
Jullie houden van wat sensatie?
Opteer dan voor deze formule vol
leuke doe-activiteiten.

dek één van de laatste grotten van
België die bezocht kunnen worden
met een bootje en beleef een
magisch moment tijdens het indrukwekkende klank- en lichtspel.

13.30u: Karting tour
( 8 Euro lidmaatschap + 5 Euro)
Laat de adrenaline gieren door je
lichaam op het circuit van 1366 m,
één van Europa’s langste circuits!

10u: Bezoek aan de grotten
Duik in de diepte van de grotten
van Neptunus en bewonder deze
unieke ondergrondse wereld, gevormd door de tijden heen. Ont-

12u : Middagmaal in Casa Verde
Proef hun verfijnde gerechten, een
subtiele mix van de Franse en Italiaanse keuken. Kies uw menu.

MENU
VOORGERECHT
Huuisgemaakte terrine,
confit en toast
of
Frivoliteit van huisgerookte
zalm
of
Ovenpannetje van scampi’s
op de wijze van Casa Verde
HOOFDGERECHT
Osso Buco, tagliatelli
of
Filet Mignon, saus naar keuze,
huisgemaakte frietjes
of
Zalmhaasje in botersaus, seizoensgroenten en gestoomde
aardappeltjes
NAGERECHT
Huisgemaakte suikertaart
of
Rijstpudding op grootmoederswijze met gezouten
boterkaramel

PR A K T I S CH E

I N FO R M AT I E

E N

R E S E RVAT I E S

Groepen : min. 20 pers. (Indien meer dan 34 deelnemers: aangepaste timing,
want max. 34 plaatsen in de bootjes per rondleiding aan de grot)
Gids enkel tijdens de rondleidingen
Periode : van 23 februari tot 4 november 2019
Taal : FR, NL, EN
Prijs : vanaf 30,50 €/volwassene; 27,50 €/kind (+ zie karting tour)
Opties : welkomstkoffie (+4,5€) , volledig menu (+19,50€), vieruurtje (+6€)
Type publiek : families, teambuilding, scholen
Toegankelijkheid : vanaf 1,40m ( karting), vele trappen ( grotten)
Gratis : buschauffeur, één begeleider per 40 betalende bezoekers
Reservaties : via mail of bijgevoegd formulier minstens 2 weken
op voorhand

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME COUVINOIS
RUE DE LA FALAISE 3, 5660 COUVIN
info@tourisme-couvin.be +32(0)60/34.01.40
www.tourisme-couvin.be

