Utrecht, 9 maart 2020

Amigos culinárias,
Nu het Hollandse voorjaar bijna doorbreekt, de krokussen uit de grond schieten en de hooikoorts het
Coronavirus gaat verdringen, wordt het de hoogste tijd om de volgende culinaire voorjaarsklassieker
te presenteren:
IBERICOHAMMENREIS 11 T/M 13 JUNI 2020
We willen jullie graag meenemen naar het hoogstgelegen dorp midden in de Spaanse Sierra Nevada,
waar de wereld heeft stilgestaan en alles draait om maar één ding: Ham.
Een aantal geheimen van de wereld van de ‘Jamón Ibérico’ zullen worden onthuld als we gaan kijken
binnen de muren van de ‘Hoteles de Jamón’ van een eeuwenoud familiebedrijf.
Behalve de hammen heeft Andalusië nog veel meer te bieden: vis en wijn.
We bezoeken één van de beroemdste visrestaurantjes van de Spaanse zuidkust en proeven de
bijzondere wijnen van een Spaans/Nederlandse bodega in de heuvels boven Malaga..

Het reisprogramma ziet er globaal als volgt uit:
DO 11 JUNI

VR 12 JUNI

ZA 13 JUNI

middag

Vertrek vanaf Eindhoven naar Malaga

avond

Doorreis naar Trevélez, diner en overnachting in de bergen

ochtend

Ontbijt, bezoek hammenbedrijf met tour en proeverij

middag

‘Frutas del mar’ lunch in Torrenueva, doorreis naar Malaga

avond

Tour langs typische authentieke barretjes en diner. Overnachting in
het centrum van de stad

ochtend

Ontbijt in de stad, vertrek naar Sayalonga. Tour, proeverij en

+

Z.O.Z.

middag

kookworkshop bij een unieke Andalusische bodega met uitzicht op de
Mediterráneo

avond

Terugvlucht vanaf Malaga naar Eindhoven. Aankomst laat in de
avond.

De reiskosten voor deze Spaanse hammenreis bedragen:
€ 950,00 p.p.
Inclusief:
✓ Retourvlucht incl. handbagage
✓ 2 overnachtingen in comfortabele hotels (op basis van 2-pers.kamers; 1-pers.kamer op
aanvraag, meerprijs € 75,00)
✓ Ontbijt, lunch en diner incl. drank
✓ Alle transfers
✓ Alle entrees, tours, proeverijen en kookworkshop
Exclusief:
✓ Drankjes en overige versnaperingen buiten de maaltijden

Wil je je aanmelden voor deze Ibericohammenreis?
Laat dit z.s.m. weten aan ons: live, telefonisch of via mail, en maak een aanbetaling van 50% van de
reissom over (€ 475,00, op rekening NL19INGB0006566287 t.n.v. VAN DER WERFF HOSPITALITY
SERVICES o.v.v. ‘Iberico juni 2020’ en je naam).
Het restant bedrag s.v.p. vóór 15 mei as. overmaken.

Na aanmelding volgt uiteraard spoedig meer info!
We hopen jullie echt te verwelkomen in juni in España!
Con un cordial saludo,

CULINAIR WEEKEND WEG
Piet van der Werff

0643896976

info@culinairweekendweg.nl

Steven Brok

0615563598

info@culinairweekendweg.nl

