Wil je met je groep de Ardennen ontdekken zoals je die nog nooit hebt gezien? Vertrouw
op Ardenne Incoming en zijn 38 meertalige gidsen (Franstalig, Nederlandstalig,
Engelstalig, Duitstalig). Deze laatsten, echte kenners van de regio's die worden
doorkruist door de verschillende circuits die worden aangeboden, zullen u begeleiden naar
de 4 uithoeken van de Ardennen.
Ze zijn ongeëvenaard als het gaat om het vertellen van "sappige" anekdotes en zullen niet
aarzelen om buiten de gebaande paden te denken om u minder bekende plaatsen te laten
zien, maar die de omweg waard zijn.

Of het nu gaat om een rondleiding van twee uur , een dagexcursie of zelfs een verblijf
van een week om de Ardennen te ontdekken, deze mensen zullen u tijdens uw
verblijf begeleiden . Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. Dit is zeker een van de sterke
punten van de service die wij bieden.

Deze liefhebbers zullen hun liefde voor de Ardennen aan u doorgeven
Van architectuur tot geschiedenis , vrije tijd of natuur , deze bestemming is op veel
gebieden erg rijk . Om het beter te leren kennen en enkele van zijn geheimen te ontdekken
, is de aanwezigheid van een van onze toeristische gidsen essentieel voor u!
Deze laatsten, echte specialisten op dit gebied , bereiden elk bezoek zorgvuldig voor.

Dankzij Jean-Jacques, Erik en alle anderen zul je niet alleen prachtige plekken bewonderen,
je zult een unieke ervaring beleven door op een originele manier lokale activiteiten te
ontdekken, zoals een chocoladefabriek, een brouwerij of een slakkenkwekerij. Al deze zeer
aantrekkelijke activiteiten stellen ons in staat u een boeiend en gevarieerd programma aan
te bieden .

Aandacht uitsluitend gericht op jou!
Excursies en verblijven worden zorgvuldig voorbereid door Ardenne Incoming , om alles
op
voorhand
tot
in
de
puntjes
te
regelen.
Hetbelangrijke voorbereidende werk van planning en organisatiedat door ons team
wordt uitgevoerd, maakt het inderdaad mogelijk omeen volledig gebonden reisschema.
De rondleiders hoeven zich dan alleen nog maar te concentreren op uw groep en de uitleg
die zij u kunnen geven.
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