Château de Martigny
&

CaraMuse
kasteelc

ncert-verwenweekends

in een klein en fijn gezelschap
Variations sur le thème
‘partager – rencontrer – savourer’ *
• ‘delen – ontmoeten – proeven’

vr 15 november 2019
17u t/m za 16 november 17u
OF
za 16 november 2019
13u t/m zo 17 november 13u

concept
◦ Jaren ervaring van Château de Martigny op het
gebied van gastvrijheid en van CaraMuse wat concerten en events
betreft. Die energieën worden versmolten in een
symbiotische hoogkwalitatieve culturele kasteelbelevenis net over de
grens in Frankrijk, op slechts 2u rijden van Brussel.
◦ Wat is er mooier dan datgene dat we met veel liefde en toewijding
hebben opgebouwd te delen met gelijkgestemden?
◦ Wij willen zaadjes van verbondenheid verspreiden via warme
gesprekken, verhalen connecteren, mensen dichter bij elkaar en bij
zichzelf brengen met een onvergetelijke ervaring.
◦ Exclusief? Ja, maar ook pretentieloos.
◦ Relatief klein gezelschap - Losse inschrijvingen per 2-pers. suite,
of de totaliteit van zes x 2-pers. suite en 10-pers. dortoir * (*slaapzaal)

een streling voor het oog

Ingrediënten van het muzikale
all-in verwenweekend-pakket
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Uniek historisch, idyllisch, charmant kader
Hartelijke ontvangst door CaraMuse & Château de Martigny in Colmey
CaraMuse gidst u doorheen het ganse weekend
Warmhartig kamermuziekconcert met een lichtverteerbaar programma in het
muzieksalon in haar originele staat of in de parktuin onder een eeuwenoude boom
Receptie in gezelschap van de musici na het concert incl. champagne
3-gangendiner met aangepaste dranken - - - table d’hôtes – marktvers - feestelijk
Gezellige plekken om te praten, te genieten, te lezen :
bij open haard – in de bibliotheek - op de binnenkoer – op het terras – in het park
Overnachting in een comfortabele kasteelsuite met privé-badkamer
Ochtendmeditatie - vrijblijvend
Lekkere brunch en versnaperingen tussendoor
Er is ook tijd voor een wandeling in de parktuin of de omliggende natuur
Vleugje geschiedenis over het kasteel, expeditie-verhalen van de familie de Chevigny,
verhalen uit 20 jaar CaraMuse-projecten en ook ruimte voor de uwe
Genieten met alle zintuigen in een warme, ontspannen sfeer
Parking op het domein

Wat anderen er over zeggen…
Dag lieve Ann en Oscar,
Beste Ann & Oscar,

Lieve Ann,
Het was FANTASTISCH!!!
Wij hebben enorm
genoten. Wij komen
graag nog een keer.
De muziek, de
omgeving, de lieve
mensen.
Wat een ambiance.
A.O.

Volop nagenietend van dit
heerlijke, onverwachte,
hartverwarmende,
zinnenprikkelende,
esthetische, leerrijke,
gezond inspannende
weekend met als
apotheose een pareltje van
muziek, bedanken wij jullie
nogmaals graag om deel te
mogen uitmaken van deze
unieke ervaring en
kennismaking met fijne
mensen. G.H.

Van harte bedankt voor het topweekend in Chateau de Martigny! Wat
een gelukzakken zijn we dat je deze toplocatie graag met ons wou
delen en beleven. Een voltreffer maar vooral een warme plek waar je je
welkom voelt. Hubert en Valery die je van begin tot het einde van je
verblijf verwennen en in de watten leggen.Wat hebben we genoten van
de gezelligheid en fijne sfeer aan de haard met de gesprekken over en
weer en ook het mmm....lekkere eten aan de mooi gedekte tafel was
overheerlijk!En dan wauw de apotheose van het weekend,de door jullie
opgevoerde hemelse muziek in dit uniek kamer bezorgde iedereen
kippenvel en liet niemand onberoerd! Duizendmaal dank hiervoor! A.M.

Beste Ann,
Wij willen jou nog eens hartelijk danken voor het leuke korte
weekend in het Château de Martigny,
...
De ontvangst door de gastheren was erg hartelijk. ...
De co-hosts waren vanzelfsprekend ook voortreffelijk !
Jouw verbindende rol tussen (ten minste één persoon per
koppel van) de gasten maakte dat het ijs snel gebroken
was tijdens het aperitief. Je had interessante mensen
uitgenodigd.
We hebben erg genoten van het diner, dat aan de door jou
gewekte verwachtingen zeker voldeed. Voor het ontbijt
gold hetzelfde.
Voor mij was het hoogtepunt, wellicht niet geheel
onverwacht, het concert. Voortreffelijke musici, een
interessant programma in een speciaal kader…had voor mij
langer mogen duren… H.L.

over klanken, geuren, smaken…

In dromenland…

info – reservatie
◦ All-in bedrag: 240,00 euro/pers - op basis van 2-pers. /suite
◦ Familie- of vriendengroep: deelname van kinderen is bespreekbaar :
voor hen is er een slaapzaal met 10 bedden, badkamer en zitkamer
◦ totaliteit van meerdere suites en 10-pers. dortoir op aanvraag,
◦ verlengen van het plezier :
extra nacht, diner & ontbijt : 120,00 euro/pers

Reserveren of bijkomende vragen :
Ann Engels – ann@caramuse.be
of telefonisch +32 475 397981

Info – reservatie
ann@caramuse.be
of telefonisch +32 475 397981
Beperkt aantal plaatsen

vr 15 nov 17u t/m
za 16 nov 17u
________ of _______
za 16 nov 13u t/m
zo 17 nov 13u
Ann Engels,
celliste & inspirator CaraMuse
& Valérie & Hubert de Chevigny,
eigenaars van Château de Martigny

