Truffelspeuren 10&11 sept 2022
Ook dit jaar biedt Jacqueline Egger, lid van LRCN, woonachtig in
Zwitserland en zelf een zeer ervaren truffelaar, leden van LRCN
de mogelijkheid om deel te nemen aan de workshop
Truffelspeuren. Ga jij ook mee?
Wil jij ook ervaren hoe het is als je Lagotto het werk doet waar hij
in het land van oorsprong volop voor wordt ingezet? Ga dan mee
en verbaas je over de unieke kwaliteiten van je hond!
De workshop wordt gehouden in het weekend van 10& 11 sept.
Leden van LRCN zijn van harte welkom. Tijdens de workshop is Duits de voertaal.
Kosten
De kosten van het tweedaags seminar bedragen:
• 1 Person und 1 Hund ist € 320,• Extra Person, ohne Hund € 60,Uiteraard mag je de door jouw hond gevonden truffels zelf meenemen!
Let op: leden van LRCN krijgen €20 korting voor elk jaar dat zij lid zijn tot een maximum van €140. Deze
korting is eenmalig, leden die deze korting voorgaande jaren hebben ontvangen komen hiervoor niet meer in
aanmerking.

Overnachting
Deelnemers moeten zelf hun overnachting regelen, daardoor kan iedereen met zijn/haar eigen budget en
voorkeuren rekening houden. De workshop is in de buurt van Benken - Schaffhausen (CH), vlak over de grens
met Duitsland.
Onderstaand enkele linken naar hotels in de omgeving in Zwitserland:
•
•
•
•
•
•

http://hotelswiss.ch/de/stadte/beringen/gasthaus-hotel-sonne/
http://www.baumgarten-benken.ch
http://www.salmen-rheinau.ch/
http://www.federnhut.ch/#services sehr einfach (Backpacker Hotel)
https://hotel-hohberg.ch/

http://www.klushuette.ch/cms/

Uiteraard kun je zelf in die omgeving ook wat zoeken; (hotels net over de grens in Duitsland zijn vaak
voordeliger), of misschien wil je je verblijf verlengen en er een heuse vakantie van maken!
Internet biedt voldoende informatie; bij twijfel kan ik Jacqueline vragen of de reisafstand naar het „truffelbos“
realistisch is.

Meedoen of vragen? Meld je nu aan!
Stuur een e-mail met je naam, aantal personen/honden naar: activiteiten@lagotto.nl

