
ART GALLERY TOUR
// ANTWERPEN // BRUSSEL // GENT //



CONCEPT // ART // GASTRONOMY//

Kunst is beleving, genieten en oprechte emoties.

Nodig uw gasten uit voor een VIP-ervaring die het beste haalt uit gastronomie & cultuur. 

Wij stippelen voor u een geleide stadswandeling uit langsheen de meest eigenzinnige kunstgalerijen 
in het historisch centrum van Gent, Antwerpen of Brussel.

Verwacht u niet aan de traditionele stadsgids met paraplu maar aan een gepassioneerd verteller 
die u laat kennismaken met de mooiste collecties van hedendaagse en internationale kunstenaars.

De kunstgalerijen openen speciaal voor u de deuren zodat uw genodigden in 
een exclusieve omgeving kunnen genieten.

Dit alles wordt verweven met de fijnste amuses en champagnes die de 
sfeer creëren van een intieme vernissage. Deze unieke ambiance en 

bijhorende verwennerij mag u telkens  opnieuw ervaren bij de verschillende 
kunstgalerijen die worden  bezocht. Culinair genieten was nog nooit zo 

kunstzinnig.

De avond wordt op gepaste wijze afgesloten met een gastronomisch 
diner te midden van een bijzondere locatie.
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ART // GALLERY // TOUR//

Verwacht u aan een interessante mix van hedendaagse beeldende 
kunsten, fotografie of performance arts. Een nocturnebezoek met 
privérondleiding door de galerijhouder is de garantie op een perfecte 
mix van beleving en verwondering.

Met levendige kleuren, een flinke portie gezelligheid, luchtige thema’s 
en een humoristische knipoog brengen we een lach op het gezicht van uw 
genodigden.

Elke galerijhouder neemt u graag mee naar het universum van zijn collectie en 
de tentoongestelde werken.

De geleide wandeling langsheen drie galerijen start op 
een centraal punt waar tevens  het afsluitende diner wordt 

geserveerd. Een vlot bereikbare locatie met parkeermogelijkheden en gelegen in het 
kunstdistrict van onze steden. 

Uw persoonlijke begeleider maakt tijdens de wandeling ook ruimte voor tekst en uitleg 
bij de meeste markante pleinen en historische gebouwen die  we passeren. De route is 

vlot uit te voeren voor alle deelnemers en beslaat ongeveer 4km. Voor deelnemers 
die minder mobiel zijn kan er een transfer worden voorzien tussen de galerijen.
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GASTRONOMY // DINER // PRIVATE//

De avond wordt op gepaste wijze afgesloten met een gastronomisch diner te midden van een 
bijzondere locatie. 

Kaarslicht, gedempte achtergrondmuziek en exquise gerechten zijn het beste recept om gezellig 
na te praten. Wat te denken van een geprivatiseerde omgeving zoals het Designmuseum in Gent of 
restaurant OneEighty op de 9de verdieping van het MAS? 

In elke stad hebben we een aantal prachtige locaties die perfect dienst doen als start- en eindpunt 
voor de Art Gallery Tour.

Met Gracias staan we in voor een vlot verloop waarbij uw genodigden vooraf 
worden verwelkomd  met een verfijnde ontvangstreceptie. 

Een  geprivatiseerde zaal doet dienst als dé exclusieve setting  om informeel 
te netwerken en culinair te genieten van een walking of seated dinner. 

Bezorg uw zakenrelaties een onvergetelijke belevenis in een uniek kader. 

We maken met veel plezier een culinair voorstel op maat van uw budget 
en wensen.
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PROGRAMMA // EXPERIENCE // TASTE//

Indicatief programma:

17h30  Ontvangst 

18h00  Art Gallery Tour 

20h00  Gastronomisch 
diner 

23h00  Open bar 

24h00  Einde

Totaalpakket, inclusief: 

•  Een geprivatiseerde 
locatie voor het 
ontvangst en het diner 

•  De exclusieve toegang 
tot 3 kunstgalerijen 

•  Begeleide 
stadswandeling met 
gids 

•  Een digitale uitnodiging 
voor uw genodigden

Gastronomie

•  Ontvangstaperitief 

•  Amuses en champagne 
in de kunstgalerijen 

•  Gastronomsich walking 
of seated dinner 

•  Open bar

In uw stad naar keuze:

•  Antwerpen

•  Brussel

•  Gent
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Vanaf 285,00€ ex. btw /p.p

Beschikbaar vanaf 20 personen 

We maken met veel plezier een voorstel op maat van uw budget en specifieke wensen.

BUDGET
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De afgelopen tijd zijn we met z’n allen 
nogmaals met de neus op de feiten gedrukt 
geweest. Onze gezondheid is het grootste 

goed dat we bezitten. Voortaan heeft 
éénieder de verantwoordelijkheid om niet 

alleen voor zichzelf maar ook voor het welzijn 
van zijn medemens in te staan. Een credo dat 

we graag ter harte nemen tijdens de Verrassende 
Ardennen en nauwgezet toepassen met diverse 

veiligheidsmaatregelen. 

Met de Art Gallery Tour kies je namelijk voor een beleving in 
de échte wereld! 

JULLIE GEZONDHEID 
EN VEILIGHEID IS ONZE 

PRIORITEIT
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Om dit alles in goede banen te leiden geven we 
prioriteit aan concrete preventiemaatregelen. 

Hieronder vindt u alvast de voornaamste 
maatregelen uit onze veiligheidsgids die als 

leidraad geldt voor een vlekkeloos verloop:

JULLIE GEZONDHEID EN VEILIGHEID IS ONZE PRIORITEIT

1.
SOCIAL  

DISTANCE  
FACILITEREN

3.
TER BESCHIKKING 

HOUDEN VAN 
SNELTESTEN

7.
TER BESCHIKKING 

STELLEN  
VAN HANDGEL

5.
INFOGRAPHICS 
ON SITE MET 

AANDACHTSPUNTEN

9.
VOORZIEN VAN  

VOLDOENDE  
HANDENWAS FACILITEITEN

2.
KOORTSSCANNING BIJ 

AANKOMST

6.
TER BESCHIKKING 

STELLEN VAN 
MONDMASKERS

4.
REGELMATIG 

DESINFECTIE VAN 
GEVOELIGE  

ZONES

8.
TER BESCHIKKING 

STELLEN VAN 
HANDSCHOENEN

10.
HANDSCHOENEN 
& MONDMASKERS 

MEDEWERKERS  
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CONTACT

Jens Dewart 
Account Manager

0494/35.21.09 
Jens.dewart@gracias.be
www.gracias.be
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