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GOOD TO KNOW
This document includes a sample list and is subject
to availability. These activities are in combination
with a stay in our hotel.
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PAKKET 1

PAKKET 2

FOOD & BUSINESS

SPORT & BUSINESS

Kies voor ons Food &
Business pakket : gedurende
de
aangegeven
periode
heeft u de gereserveerde
seminarieruimtes
ter
uw
beschikking. Als tussendoortje
kan u smullen van een heerlijke
workshop Beer & Chocolate.
Of gaat u met uw team liever
zelf aan de slag om uw eigen
pralines te ontwikkelen onder
begeleiding van een erkende
chocolatier…

Kies voor ons Sport & Business pakket : Geniet van de
koelte in onze seminarieruimtes en laat uw team “zweten”
tijdens een sportieve pauze!
Een uurtje karten of liever
VR gamen in het grootste
VR gaming park van Europa?
Toch liever iets rustiger en
Kortrijk vanuit een ander oogpunt ontdekken via een boot
toer op de Leie? Ontdek alle
mogelijkheden.

A Belgian beer & chocolate day: Spend the day visiting
a specialty brewery and make your own pralines at a
renowned artisanal Belgian chocolate atelier.
Food pairing evening: Beer & chocolate tasting.
Try one of the many Michelin or GautMilau top
restaurants or bistro’s our region has to offer.

+
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Ride along the countryside and enjoy nature or test
your cycling skills on the parcours of the famous
Flemish UCI cycling races.
Enjoy the longest water-slides in Belgium in the new,
state of the art Waterparadise in Kortrijk.
VR Gaming.
Go Boating!
Are you a groundshopper? Visit the ‘Gulden Sporen
Stadium’ and root for the local football team KvK.

+
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PAKKET 3

PAKKET 4

CULTURE & BUSINESS

EDUCATION & BUSINESS

Kortrijk staat gekend voor zijn
rijke vlas geschiedenis.
Laat uw team na een intensieve
workshop
de
Kortrijkse
cultuur opsnuiven via een
geleide wandeling doorheen
het oude stadscentrum van
Kortrijk of met een bezoekje
aan het museum Textuur.

Binnen ons education & business pakket bieden we u
onze seminarie ruimtes aan in
combinatie met een educatieve workshop.
Zo kan u opteren om de gaming afdeling van HoWest te
bezoeken of een eerder creatieve 3D workshop actief bij
te wonen in Buda Lab.

Visit the museums Texture and 1302
Our guide shows you around in the historical city
center of Kortrijk.

+
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Meet up at Howest with the gaming academy!
Buda Lab – 3D creative workshops
Design Regio Day

PAKKET 5

PAKKET 6

FUN & BUSINESS

SLEEP & BUSINESS
Wenst u meerdere dagen
na elkaar te genieten van de
seminarieruimtes? Dan kan
een residentieel seminarie
voor uw team misschien wel
de ideale oplossing zijn. Overdag heeft uw de workshops
en ‘s avonds geniet u van een
spontane teambuilding tijdens het diner en aan de bar
van het hotel. Door te overnachten in het hotel bent u
er zeker van dat iedereen de
volgende dag terug op tijd op
post is.

Op zoek naar iets anders om
uw teams mee te verrassen
tijdens of na een intensieve
dag vol workshops?
Opteer dan voor het funpakket.
Laat Riksja’s aanrukken om
uw team doorheen Kortrijk te
vervoeren!
Een unieke ervaring met
stops aan leuke plaatsen.

+
+
+

Riksja tours
Musical festivals - Kamping Kitsch – Alcatraz – Summer
Carnaval
Sinksenfest

+
+

Free private Outdoor Parking Free Well-lit bus & coach parking
area Group check-in Free High speed internet Restaurant
Bar Sunny terrace Full Continental Breakfast Fully
renovated in 2017 Air conditioned + Reception open 24/7
Accessibility for people with reduced mobility Snack and
beverage shop Mac Webcorner
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