DAMY'S KITCHEN WORKSHOP
@SWAN LAKE SELİMİYE
12-14 NİSAN 2019
Pasta şefi, sevilen blog yazarı ve sosyal medyayı tatlılarıyla kasıp kavuran Şef
Damla Şeftalicioğlu ile birlikte Selimiye Köyü’nün eşsiz atmosferini muhteşem
tatlılar eşliğinde deneyimlemek ister misiniz?
O halde 12-14 Nisan'da yapılacak workshop programımızı mutlaka ajandanıza
alın!
Swan Lake Butik Otel’in panoramik Selimiye manzaralı terasında Damla Şef ile
birlikte ağız sulandıran tatlılar yapacak; pastacılık, sunum ve fotoğraf teknikleri
üzerine sohbetler edecek, sosyal medya kullanımı hakkında tüyolar alacaksınız.
Köy içinde yürüyüşler yapıp köydeki doğal hayatı deneyimleyecek,
İlkbaharın en güzel günlerine ve doğanın uyanışına şahitlik edecek,
Tarihi Karia Yolu'nun Selimiye parkurlarında enfes manzaralar eşliğinde
yürüyüş yapıp fotoğraflama şansı bulacak,
Selimiye’nin büyülü atmosferinde bol temiz hava, sohbet ve tatlı dolu, şehrin
gürültüsünden uzak dingin bir hafta sonu geçireceksiniz.

İletişim
Swan Lake Boutique Hotel
0 (252) 446 42 55
info@swanlakeselimiye.com

Workshop programı 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecektir. Atölyeler
Cumartesi ve Pazar günleri yapılacaktır.

DAMY'S KITCHEN WORKSHOP
@SWAN LAKE SELİMİYE
12-14 NİSAN 2019
Program Ücretleri
Tek Kişi Konaklama: 1650 TL
İki Kişi (Bir Workshop Katılımı+Bir Misafir) Konaklama Toplam: 1950 TL
İki Kişi (İki Workshop Katılımı) Konaklama Toplam: 2600 TL
Odalarımızın tümü deniz manzaralıdır.
Fiyatlara programda belirtilen workshop, Selimiye içinde ulaşım,
kahvaltı, akşam yemekleri ve akşam yemeklerindeki ilk
içecekler dahildir. Otelde ücretsiz Wi-Fi bulunmaktadır. Odalarda mini
bar kullanımı, ekstra içecekler, otele ulaşım ve kişisel harcamalar fiyata
dahil değildir. Detaylar için lütfen bize ulaşınız.
Damla Şeftalicioğlu Hakkında
1985, Paris doğumlu. Liseyi İstanbul Saint Benoît Fransız Lisesinde
bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık bölümünde
üniversite hayatına başladı. 2. sınıfta iken pastacılığa olan ilgi ve
yeteneğini keşfettiğinde okulu bırakarak tekrar Paris’in yolunu tuttu.
Paris Le Cordon Bleu mutfak okulunda pastacılık eğitimini
tamamladıktan ve çeşitli iş tecrübelerinden sonra Türkiye’ye dönerek
İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi’nde çalışmaya başladı.
İletişim
Swan Lake Boutique Hotel
0 (252) 446 42 55
info@swanlakeselimiye.com

Profesyonel kariyerine ara verdiği şimdilerde ise; mesleğiyle fotoğraf ve
sunum merakını harmanladığı blog’u “Damy’s Kitchen” ve Instagram
aracılığıyla en favori tariflerini, sunumlarını, gezilerini ve hayatını özenle
fotoğraflayarak 300 bin kişinin üzerindeki takipçi kitlesiyle paylaşıyor.

