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SEPTEMBER
31 AUG - 06 SEP Dinner in the Sky Bilzen

01 SEP – 30  SEP Dinner on the Lake     Zottegem

04 SEP Memorial Van Damme Brussel

07 SEP - 13 SEP Dinner in the Sky Kortrijk

10 SEP – 30 SEP Musical Daens     Puurs

12 SEP - 27 SEP Dinner in the Sky Brussel

24 SEP – 26 SEP EK 3x3 Basket      Antwerpen

OKTOBER
01 OKT – 11 OKT     Musical Daens Puurs

01 OKT – 31 OKT     Dinner on the Lake Zottegem

25 OKT UCI Cyclocross World Cup    Zonhoven

31 OKT Koppenbergcross    Oudenaarde

NAJAAR 2020

NOVEMBER
01 NOV – 30 NOV    Dinner on the Lake      Zottegem

14 NOV Cyclocross Leuven    Leuven

28 NOV Cyclocross Kortrijk    Kortrijk

17 NOV - 22 NOV    Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent    Gent 

DECEMBER
01 DEC – 31 DEC     Dinner on the Lake      Zottegem

13 DEC Cyclocross Antwerpen       Antwerpen

19 DEC Sportgala 2020   Brussel

20 DEC UCI Cyclocross World Cup       Namur

DOORLOPEND
01 SEP - 31 DEC REBOOST, your first after-lockdown event

01 SEP - 31 DEC   International Football trips  

01 SEP - 31 DEC   Culinaire events  

01 SEP - 31 DEC   Incentives 
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#BREWERY VISIT
#COOKING 

WORKSHOP

SAY GRACIAS WITH  

CUSTOM CULINARY EVENTS 

Er is geen betere manier om uw zakenrelaties te verrassen dan met een persoonlijke 
invitatie voor een gastronomische beleving. Networking doe je nog steeds het 
beste aan een prachtig gedecoreerde tafel waarbij u de volle aandacht heeft van 
uw VIP-genodigden. Een adembenemend kader en de fijnste culinaire gerechten 
zijn de hoofdingrediënten voor een onvergetelijke avond. 

Maak alvast kennis met de welgekende “Gracias touch” voor gastronomische 
concepten. Het door u opgegeven budget en thema worden vertaald naar een 
verrassend resultaat met impact. 

#FINE FOOD

#PRIVATE DINNER

#VIP MICHELIN EXPERIENCE

#FOOD PAIRING

#WINETASTING

#SECRET LOCATION

#RESTAURANT TOUR#MIXOLOGY WORKSHOP

#GASTRONOMY

#GASTRONOMIC 
TOURISM



10 11

SAY GRACIAS WITH  

ART GALLERY TOUR

Nodig uw gasten uit voor een VIP-ervaring die het beste haalt uit gastronomie & 
cultuur. De ideale gelegenheid om samen met uw zakenrelaties te netwerken op 
het tempo van een gezellige nazomeravond in de stad. Wij stippelen voor u een 
geleide stadswandeling uit langs de meest eigenzinnige kunstgalerijen in het 
historisch centrum van Gent, Antwerpen, 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. Met levendige kleuren, een flinke 
portie gezelligheid, luchtige thema’s en een humoristische knipoog brengen 
we een lach op het gezicht van uw genodigden. Kunst is dan ook beleving, 
genieten en oprechte emoties.    

De kunstgalerijen openen speciaal voor u hun deuren zodat uw genodigden in 
een exclusieve omgeving kunnen genieten van deze unieke mix. De galerijhouder 
neem u graag mee naar het universum van zijn collectie en de tentoongestelde 
werken. 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 tijdens de wandeling. Culinair genieten was nog nooit zo 
kunstzinnig.

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 
One Eighty op de 9de verdieping van het MAS? We maken met veel plezier een 
voorstel op maat van uw budget en wensen.

INFO
Budget: Vanaf 285€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 20 personen
Voor bedrijven: De mogelijkheid tot de organisatie van een privé-evenement 

waarbij de kunstgalerijen volledig en exclusief voor uw 
genodigden zijn gereserveerd   
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SAY GRACIAS WITH  

MUSEUM BY NIGHT

Wanneer het museumloket zich sluit voor een regulier bezoek openen wij voor 
u de poorten tot een bijzondere ervaring. Stap in de wondere wereld van een 
tentoonstelling achter gesloten deuren. Niets dat kan tippen aan de bijzondere 
sfeer die op dat moment valt over de majestueuze zalen en de prachtige 
kunstcollecties. Een nocturnebezoek met privérondleiding is de garantie op 
een perfecte mix van beleving en verwondering. De stilte in de zalen maakt de 
expositie en de grootsheid van het gebouw nog intenser. 

Als bedrijf bepaalt u zelf welke kaart er wordt getrokken om uw VIP-gasten onder 
te dompelen in de beleving van een nocturne. Naast musea met hedendaagse 
beeldende kunsten, toparchitectuur of performance arts zijn er nog vele andere 
verrassende mogelijkheden. Wat te denken van een rondleiding achter de 
schermen bij prestigieus veilinghuis? Krijg een verhelderende inkijk in de 
waardebepaling van kunstobjecten en hoe (on)bereikbaar bepaalde voorwerpen 
zijn. 

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 diner. Bezorg uw zakenrelaties een 
onvergetelijke museale belevenis in een uniek kader. 

Enkele musea die tot de mogelijkheden behoren:
- Villa Empain // Brussel
- Horta Museum // Brussel
- Veilinghuis Bernaerts // Antwerpen
- AfricaMuseum // Tervuren
- M Museum // Leuven
- STAM // Gent

INFO
Budget: Vanaf 250€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 30 personen
Voor bedrijven: De mogelijkheid tot de organisatie van een privé-evenement 

waarbij het museum volledig en exclusief voor uw 
genodigden is gereserveerd   
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SAY GRACIAS WITH  

VERRASSENDE ARDENNEN, 
OM WILD VAN TE WORDEN! 

Reikhalzend kijken we met z’n allen uit naar een prachtig najaar waarbij het 
buitenleven nog meer zal gevierd worden dan anders. Een extra trui en stevige 
stapschoenen zullen ervoor zorgen dat we klaar staan voor de schoonheid en het 
spectaculaire kleurenpallet dat de herfst met zich meebrengt. Onze Belgische 
Ardennen zijn dan ook dé locatie om te genieten van al het goeds dat “The 
outside life” met zich meebrengt. Wij steken alvast een knetterend vuurtje voor 
u aan. 

Diep verscholen in het glooiend landschap van Saint Hubert nemen uw 
genodigden hun intrek in een authentiek landhuis voor één of meerdere dag(en).  
Een uitgebreid ontbijt met uitzicht over de vorstelijke wouden is het beste 
“tableau vivant” om de dag te starten. Na het optrekken van de ochtendnevel en 
het opkomen van de eerste zonnestralen starten we de jeeps voor een unieke 
tocht. Het voortdurend klimmen en dalen leidt tot fraaie panorama’s over de 
uitgestrekte bossen en tot het ontdekken van onbedorven plekken in de natuur, 
kleine dorpjes, kapelletjes en bruggetjes. 

Gracias is met veel plezier uw gids voor het uitwerken van een boeiend 
programma waarbij uw genodigden worden getrakteerd op een bijzondere 
ervaring te midden van de Ardeense bossen. Het spreekt voor zich dat we niets 
aan het toeval overlaten. De dag wordt dan ook op gepaste wijze afgesloten met 
een zalig wildmenu dat de chef-kok serveert in ons landhuis. 

Mogelijke activiteiten tijdens het dagprogramma:
- Kleiduifschieten
- Geleid bezoek aan Château Lavaux-Sainte-Anne
- Jeep / Quad tocht
- Observeren van wilde herten met gids
- Bezoek aan een forelkwekerij
- …

INFO
Budget: Vanaf 375€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 15 personen
Voor bedrijven:             De mogelijkheid tot de organisatie van een klantenevenement 

waarbij een all-in programma wordt uitgewerkt voor één of 
meerdere dagen
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SAY GRACIAS WITH  

KINGS AND CASTLES

Voor één keer moeten we als Belgen niet vals bescheiden zijn. Binnen onze 
landsgrenzen zijn we meer dan verwend voor wat betreft historische burchten en 
monumentale kastelen. Hun verschillende stijlen nemen je mee op een prachtige 
reis doorheen de eeuwen. Wist je trouwens dat België het grootste aantal kastelen 
per vierkante meter ter wereld telt? Een middeleeuws fort of een residentieel 
kasteel bezoeken is zoveel meer dan pure geschiedenis. Het is afstand nemen van 
het alledaagse en je laten meevoeren op de romantische leefwereld van de adel.

Wat te denken van uw klantenevenement te midden van al dit majestueus geweld? 
Een beleving die al begint bij het oprijden van het imposante kasteeldomein. Een 
setting die onmiddellijk indruk maakt en doet verlangen naar al hetgeen er te zien 
en te beleven valt binnen de historische muren. 

Samen met u werken we alles minutieus uit zodat er geen detail over het hoofd 
wordt gezien tijdens uw event. Van live pianomuziek tijdens het aperitiefmoment 
tot en met een verrukkelijk dessert van Belgiës beste patissier Joost Arijs. Niets 
staat ons in de weg om een gastronomische beleving te combineren met een 
voorafgaande keynote speaker of workshop. En dit alles in een uitzonderlijk kader.

Een greep uit de kasteeldomeinen die voor Gracias bekend terrein zijn:
- Wijnkasteel Genoelselderen
- Chateau Bayard
- Kasteel van Bouchout  
- Kasteel van Hoen

INFO
Budget: Vanaf 265€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 20 personen
Voor bedrijven:             De mogelijkheid tot de organisatie van een klantenevenement 

waarbij een all-in programma wordt uitgewerkt  
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SAY GRACIAS WITH  

URBAN RESTAURANT TOUR

Met onze stadsgidsen gaan we op stap om te speuren naar verrassende 
muurschilderingen, verborgen adresjes en unieke restaurants. Een concept zo 
klaar als een klontje dat zijn waarde haalt uit de eigenheid van het parcours en de 
mix met overheerlijke gerechten. 

De stad is een speeltuin én een open museum voor wie houdt van urban art. Tijdens 
de wandeling presenteren we dan ook de mooiste canvassen op baksteen. De 
enorme “murals” springen in het oog door hun uitbundige kleuren en ontroerende 
boodschappen. U zal met open mond staan kijken naar de schoonheid ervan 
waarbij onze gids toelicht hoe dit alles tot stand kwam.

Gedurende de stadswandeling worden enkele verborgen culinaire parels 
bezocht. Een restaurant met een luxueuze riad als stopplaats voor een voorgerecht 
of een voormalig paleis waar uw genodigden kunnen genieten van een oer-
Britse high tea. Het menu van de dag wordt bepaald door de producten van de 
versmarkt maar evenzeer door de bijzondere locaties. 

De steden waar de Urban Restaurant Tour doorgaat
- Antwerpen
- Gent
- Brussel

INFO
Budget: Vanaf 195€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 20 personen
Voor bedrijven:             De mogelijkheid tot de organisatie van een klantenevenement 

waarbij een all-in programma wordt uitgewerkt  
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SAY GRACIAS WITH  

DELICIOUS LOCAL FOODS

Het hoeft je waarschijnlijk niet te verbazen dat Gracias zijn weg kent naar de beste 
leveranciers van kwaliteitsproducten. Deze gedreven mannen en vrouwen gaan ten 
volle voor hun metier en zijn vol hartstocht over de manier waarop dit alles wordt 
gerealiseerd. Minutieuze voorbereidingen, dagelijkse toewijding en generaties 
van kennisoverdracht typeren de totstandkoming van talrijke streekproducten. 

Wie een verhaal te vertellen heeft kan altijd terugvallen op een streepje voor. 
Het belang en de groeiende populariteit van streekproducten zijn dan ook 
onlosmakelijk verbonden met deze eigenheid. Geen betere manier om het 
productieproces en de karakteristieken van het product beter te leren kennen 
tijdens een bezoek aan de plaats waar alle “magie” gebeurt. 

Onze GPS is ingesteld op de mooiste landwegen die zich krullen langs de 
domeinen van enkele producenten in de Vlaamse Ardennen of het Hageland. 
Verken de mooiste streken in eigen land en versterk de innerlijke mens met de 
geneugten van het leven. De verplaatsing tussen de verschillende locaties wordt 
ingevuld door je eigen voorkeur: E-bike, Vespa of een sportieve oldtimer. 

Duizend-en-één combinaties zijn mogelijk om een fantastische ervaring te delen 
met je genodigden.

Een vleugje Toscaanse gastronomie in het prachtige Hageland

Proef wat de Zeeuwse wateren u te bieden hebben

Op culinaire ontdekkingstocht in het gloeiende platteland van de 
Vlaamse Ardennen  

INFO
Budget: Vanaf 175 € ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 20 personen
Voor bedrijven:             De mogelijkheid tot de organisatie van een klantenevenement 

waarbij een all-in programma wordt uitgewerkt  
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SAY GRACIAS WITH  

REBOOST,  
YOUR FIRST AFTER-LOCKDOWN EVENT

De voorbije periode heeft zowel onze maatschappij alsook het bedrijfsleven 
grondig ondersteboven gehaald. We worden met z’n allen geconfronteerd met 
nieuwe vraagstukken en uitdagingen die leiden tot een hertekende omgeving. Het 
loslaten van de pauze-knop biedt terug perspectief voor de toekomst maar houdt 
ook in dat we ons opnieuw moeten positioneren in het bedrijfsleven. Reden te 
meer om samen met jouw collega’s te bouwen aan de fundamenten voor morgen. 
De veerkracht van een bedrijf wordt daarbij in grote mate vormgegeven door 
de wendbaarheid en het welzijn van zijn werknemers.  

Met REBOOST willen we een positieve beweging in gang zetten en jouw 
bedrijf ondersteunen in het nemen van de eerste horde in dit traject. Tijdens 
een inspirerende teamdag gaan we dieper in op het belang van de mentale 
gezondheid, een fitte levensstijl en een sterke groepsgeest op de werkvloer. 
In een groene setting, waarbij buitenbeleving centraal staat, worden keynotes 
afgewisseld met (inter)actieve teamsessies. Verwacht je dus vooral aan tonnen 
energie, nieuwe inzichten alsook een gezellig samenzijn rond een prachtig 
gedekte tafel. Kortom, een recept dat in deze tijden meer dan noodzakelijk is om 
alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en je organisatie op de kaart van de 
toekomst te zetten.  

In samenwerking met onze zusterbedrijven EnergyLab en Better Minds at Work 
hebben we alle ervaring en expertise in huis om voor jouw bedrijf een boeiend 
programma op maat uit te werken. Een nieuw action plan of gewijzigde koers 
binnen uw bedrijf kan perfect worden geïntegreerd in de verschillende onderdelen 
van REBOOST. De ideale gelegenheid om iedereen mee te nemen in uw verhaal. 

De mogelijke onderdelen tijdens REBOOST

MENTALE  
BOOST

Een noodzaak  
na de lange lockdown

LET’S  
MOVE

Beweeg naar een gezonde 
levensstijl

ACTION  
PLAN

Zet de neuzen  
in dezelfde richting

TEAM
MOMENT

Versterk onderlinge samen- 
werking en sociale binding

FUN & HEALTHY  
LUNCH OR DINNER

Gezond leven is 
geen dieet

INFO
Budget: Vanaf 240€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 40 personen
Voor bedrijven: De mogelijkheid tot de organisatie van een privé-evenement 

waarbij REBOOST volledig en exclusief voor uw genodigden 
is gereserveerd
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SAY GRACIAS WITH  

DINNER IN THE SKY

Het is weinigen gegeven maar er bestaan wel degelijk culinaire concepten waarbij 
1 + 1 gelijk is aan 3. De combinatie van de beste sterrenchefs met een prachtig 
gedekte tafel op 50m hoogte maakt dat je een “once in a lifetime” kan delen met 
32 VIP-genodigden.

Dinner in the Sky is een gevestigde waarde die elk jaar een twist weet te geven 
aan zijn eigen succesverhaal. In 2020 kan u zowaar in alle uithoeken van het land 
aanschuiven aan de meest exclusieve tafel. Wat te denken van een road show die 
passeert langs Alden Biesen, Kortrijk en Brussel? Niemand die nog iets hoeft te 
missen van deze culinaire ervaring op een indrukwekkende hoogte.

In 2020 lanceert Dinner in the Sky een vernieuwde set-up waarbij het 
zwevend platform zal bestaan uit 8 individuele tafels, van telkens 4 

personen, die samen één geheel vormen. 

Bedrijven hoeven dus niet langer de volledige structuur te privatiseren 
om zakenrelaties te kunnen ontvangen. U kan één, twee of meerdere 

tafels van 4 personen privatiseren óf alle 8 tafels reserveren. 

U bent onmiddellijk de perfecte gastheer die kan terugvallen op een Michelin 
sterrenchef aan het fornuis, verfijnde wijnen en een prachtig uitzicht op de city 
skyline. 

Ook met groepen vanaf 4 personen kunt u mee aan tafel schuiven en genieten 
van Dinner in the Sky. 

KALENDER

Dinner in the Sky - Alden Biezen 31 aug – 6 sep

Dinner in the Sky - Kortrijk  7 sep – 13 sep

Dinner in the Sky - Brussel 12 sep - 27 sep

INFO
Budget: Vanaf 375€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 4 personen
Voor bedrijven: Een geprivatiseerde tafel vanaf 4 personen
 De mogelijkheid tot de organisatie van een klantenevenement 

op een volledig geprivatiseerd platform voor 32 personen
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SAY GRACIAS WITH  

DINNER ON THE LAKE 

Met een vijfde editie trekt het drijvend restaurant ook in 2020 opnieuw de kaart 
van vernieuwing. Een nieuwe secret location zal de thuisbasis zijn van dit unieke 
pop-up restaurant. Tijdens het komende najaar kiest Dinner on the Lake voor één 
van de mooiste locaties in België: het Kasteel van Leeuwergem. 

Een prachtige natuurlijke omgeving waarbij de beleving al begint bij het oprijden 
van het imposante kasteeldomein. Een setting die onmiddellijk indruk maakt en 
doet verlangen naar al hetgeen er te zien en te beleven valt te midden van het 
meer.

Het gloednieuwe design van het vlot is gebaseerd op de “look & feel” van een 
botanische orangerie. De volledig glazen constructie biedt op deze manier een 
360° uitzicht op de prachtige omgeving. Open maar toch gesloten! 
 
Het biedt alle mogelijkheden voor een corporate meeting of inspirerende 
keynote session aan boord. The perfect match voor ieder bedrijf dat een workshop 
of opleiding wenst te organiseren alvorens culinair verwend te worden. 
 
Ervaar Dinner on the Lake nog intenser door het drijvend restaurant te privatiseren. 
De locatie biedt plaats aan 80 personen zittend of 120 personen staand. Met het 
exclusieve karakter van deze verdoken parel, heeft u onmiddellijk de aandacht 
van alle genodigden.  

Ook groepen vanaf 6 personen kunnen mee aan tafel schuiven en genieten van 
Dinner on the Lake. 

INFO
Datum: Dinsdag 01 september -  donderdag 31 december ‘20
Budget: Vanaf 150€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 2 personen
Voor bedrijven: Een geprivatiseerde zone in het restaurant   vanaf 30 personen
 De mogelijkheid tot de organisatie van een privé-evenement 

waarbij  Dinner on the Lake volledig en exclusief voor uw 
genodigden is gereserveerd 

* Ook kleinere groepen kunnen culinair meegenieten en een standaard tafelreservatie maken.



28 29

SAY GRACIAS WITH  

MUSICAL DAENS

Houdt u ook van afwisseling en een brede kijk op hetgeen  er allemaal gebeurt in 
de wereld? Bij Gracias delen we graag deze visie. Dat is ook de reden waarom we 
een evenwichtig aanbod in onze hospitality events aanbieden. Een gezonde mix 
van sportgerelateerde events, afgewisseld met culinaire of culturele activiteiten 
die iedereen kan bekoren. 

In het komend najaar mogen we ons alvast verwachten aan nieuwe voorstellingen 
van de musical Daens. Een ijzersterk verhaal dat wordt gebracht in een 
vernieuwende 2.0-versie. Denk hierbij aan bewegende tribunes en decors, 
een immens groot speelveld en een uniek audiosysteem. Wenst u meer te doen 
dan enkel het bijwonen van dit totaalspektakel? Een VIP-formule tijdens dit uniek 
spektakel is de perfecte manier om uw genodigden in de watten te leggen. 

Gracias staat u graag bij met de opmaak van een mooie digitale uitnodiging en er 
is steeds een event manager ter plekke aanwezig als persoonlijk aanspreekpunt. 
We go the extra mile. 

INFO
Datum: 10 september - 11 oktober ‘20
Corporate Hospitality: Diverse VIP-formules beschikbaar  
Budget: 135€ > 286€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 2 personen
Voor bedrijven: Een geprivatiseerde tafel vanaf 20 personen
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SAY GRACIAS WITH  

LOTTO ZESDAAGSE  
VLAANDEREN-GENT

Er is geen enkele sport die zo sterk verweven is met ons Belgisch DNA als het 
wielrennen. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen de sfeer en prestaties van de 
renners op zijn eigen manier kan beleven: op zondagnamiddag gekluisterd aan 
het televisietoesel of enkel gëinteresseerd in de uitslag van het pronostiekspel. 

Met Gracias zetten we vooral in op de beleving in het hart van de koers. Niets kan 
tippen aan het ervaren van de spanning ter hoogte van de aankomstlijn of de 
zinderende sfeer bij een ontsnapping. Als VIP-genodigde zit u op de eerste rij om 
de sterren van het peloton van dichtbij aan het werk te zien. Dompel u samen met 
uw genodigden onder in de charmante omkadering van het VIP-gebeuren. 
De perfecte locatie om te netwerken en de relatie met uw klanten aan te halen. 
Business en pleasure lagen nog nooit zo dicht bij elkaar. 

In de maand november kunnen we ons alvast verheugen op een feestelijke editie 
van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent. De uitgelezen kans om samen met uw 
zakenrelaties te genieten van een heerlijk seated dinner of van de gezelligheid in 
het VIP-café. 

De unieke sfeer in ‘t Kuipke maakt dat het bedrijfsleven zijn weg blijft vinden naar 
dit monument. En dit al voor de 80ste keer!

INFO
Datum: Dinsdag 17 november - Zondag 22 november ‘20
Corporate Hospitality: Diverse VIP-formules beschikbaar  
Budget: 99€ > 185€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 2 personen
Voor bedrijven: Een geprivatiseerde tafel vanaf 4 personen
 Een eigen VIP-loge vanaf 50 personen
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SAY GRACIAS WITH  

BASKET 

Je neemt een half basketbalveld, plaatst er twee teams van telkens 3 spelers op 
en je voegt er een snuifje “street credibility” aan toe. Al deze ingrediënten samen 
resulteren in een ongewoon maar zeer verrassend resultaat: 3x3 Basketbal. De 
nieuwste sensatie van de komende Olympische Spelen in Tokio 2021. 

Laat je imponeren door de indrukwekkende moves en de hoge intensiteit van 
deze sport tijdens het Europees Kampioenschap in Antwerpen. De Groenplaats 
zal van 24 tot en met 26 september het epicentrum zijn voor alles en iedereen die 
basket ademt. De beste nationale teams nemen het in onderlinge duels tegen 
elkaar op met als inzet de Europese titel. Hier wordt duidelijk om de knikkers 
gespeeld.

Gracias staat in voor alle hospitality omkadering zodat uw VIP-genodigden op 
een aangename manier kunnen netwerken en genieten van het spektakel. Een 
uitgebreide receptie op het panoramisch VIP-deck met zicht op het basketbalveld? 
Een gastronomisch walking dinner in een voormalige kerk vol met prachtige 
hedendaagse kunst?  U mag beide alvast aanvinken. 

INFO
Datum: Donderdag 24 september -  Zaterdag 26 september ‘20
Budget: 175€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 2 personen
Voor bedrijven: Een geprivatiseerde tafel vanaf 8 personen
 Een eigen VIP-loge vanaf 40 personen
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SAY GRACIAS WITH  

CYCLOCROSS

De ingrediënten voor de perfecte cyclocross zijn bekend : sfeer, veel modder en 
een spektakelrijk parcours. De tenoren van het veld zorgen voor de spanning en 
wij staan met veel plezier in voor een geweldige hospitality-ervaring. Dé Vlaamse 
wintersport leent zich perfect tot lokaal netwerken met aandacht voor amusement 
en sportieve spanning. Gracias is de exclusieve hospitality aanbieder voor 
heel wat cyclocrosswedstrijden en heeft een selectie gemaakt van de mooiste 
wedstrijden waarbij u kan genieten van alle comfort in onze VIP hospitality zone.

KALENDER

UCI Cyclocross World Cup         25 Oktober           Zonhoven

Koppenbergcross                       31 Oktober          Oudenaarde                                             

Cyclocross Leuven                     14 November       Leuven                                            

Cyclocross Kortrijk                     28 november        Kortrijk                                                

Cyclocross Antwerpen               13 december        Antwerpen                                                                                           

UCI Cyclocross World Cup          20 december       Namur       

INFO
Corporate Hospitality: Diverse VIP-formules beschikbaar  
Budget: 85€ > 225€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 2 personen
Bedrijven: Een geprivatiseerde tafel vanaf 8 personen
 Een eigen VIP-loge vanaf 50 personen
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SAY GRACIAS WITH  

FOOTBALL 

Wenst u uw klanten te verrassen met een internationale voetbaltrip naar een 
Europese topclub? Prima idee. Gracias staat in voor een vlot verloop en regelt 
alle details voor uw VIP-genodigden. Onze ervaring en uitgebreid netwerk zorgen 
ervoor dat we steeds toegang hebben tot de beste plaatsen. De voetbalcompetities 
in Engeland, Duitsland of Spanje hebben geen geheimen voor ons.

Ons streven naar kwaliteit en service is de voorbije jaren niet onopgemerkt 
voorbijgegaan. Gracias is dan ook dé referentie voor wat betreft VIP-hospitality 
tijdens nationale en internationale voetbalwedstrijden. Net zoals de prestaties van 
onze «golden generation» in het buitenland zal ook de VIP-ervaring tijdens uw 
internationale voetbaltrip van het hoogste niveau zijn. 

Contacteer ons voor een offerte op maat.

INFO
Datum:   01 september - 31 december ‘20 
Corporate Hospitality:  Diverse VIP-formules beschikbaar  
Reservaties:  Beschikbaar vanaf 6 personen 
Voor bedrijven: De mogelijkheid tot de organisatie van een klantenevenement 

waarbij een all-in programma wordt uitgewerkt voor één of 
meerdere dagen
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SAY GRACIAS WITH  

SPORTGALA 

Op het einde van elk sportief jaar wordt de eindbalans opgemaakt met de 
verkiezing van Sportman & Sportvrouw. De ultieme bekroning voor iedere 
sporter om deze trofee in ontvangst te mogen nemen voor de ogen van collega’s 
en roemrijke coryfeeën. Dankzij Gracias kan u in alle exclusiviteit mee aan tafel 
schuiven met de beau monde van de Belgische sportwereld tijdens het Sportgala 
2020. Een event waarbij zien en gezien worden is toegestaan. Sluit de avond af 
met een afterparty in de aanwezigheid van talrijke sportpersoonlijkheden.

INFO
Datum: Zaterdag 19 december ‘20
Budget: 195€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 10 personen
Voor bedrijven: Een geprivatiseerde tafel vanaf 10 personen

Laureaten Sportgala:

 Sportman Sportvrouw
2019 Remco Evenepoel Nina Derwael
2018 Eden Hazard Nina Derwael
2017 David Goffin Nafi Thiam
2016 Greg Van Avermaet Nafi Thiam
2015 Kevin De Bruyne Delfine Persoon
2014 Thibaut Courtois Nafi Thiam
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SAY GRACIAS WITH  

A CORPORATE EVENT 
OR INCENTIVE 

Wie vertrouwd is met de kwaliteit en service van Gracias zal begrijpen dat het 
event team ook ” master” is in het uitwerken van corporate events. De  jarenlange 
ervaring in de evenementenwereld maakt dat onze schouders zeer regelmatig 
onder een personeelsfeest of productlancering worden gezet. De dagelijkse 
activiteiten in de veeleisende wereld van VIP-hospitality zorgen ervoor dat we 
voeling hebben met de noden en wensen voor een bedrijfsevenement. Het beste 
bewijs van onze correcte en kwalitatieve werkwijze is de mooie lijst van trouwe en 
tevreden klanten.

Wenst u uw klanten, leveranciers of medewerkers te bedanken met een spetterend 
feest of team building? Gracias is de garantie tot succes en denkt heel graag 
met u mee. We gaan voor een unieke totaalervaring die de verwachtingen zal 
overtreffen.  

Onze naam deed het al vermoeden, we zijn wereldburgers. Gracias biedt ook 
zorgvuldig georganiseerde incentive reizen aan. Onze project managers 
verzorgen een full service, gespecialiseerd per gekozen bestemming. Bij 
terugkomst in België zal u ongetwijfeld volledig ‘connected’ zijn met uw 
reisgenoten.
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SAY GRACIAS WITH  

THE ANTWERP URBAN 
EXPERIENCE

Met veel goesting en passie trekken we regelmatig de kaart van het onverwachtse 
bij Gracias. Zeker op culinair vlak. En dat is dan ook hetgeen u mag verwachten 
van 24 tot en met 26 september. Tijdens “The Antwerp Urban Experience” strijkt 
een uniek pop-up concept neer in de meest artistieke stad van het land. Een 
verademing en ontdekking voor iedereen die eens buiten de begane paden wilt 
gaan.  

Kunstenlocatie AMUZ zorgt als voormalige barokke kerk voor een unieke setting die 
de nodige verwondering zal creëren. In dit bijzonder kader serveert een bekende 
sterrenchef een gastronomisch walking dinner met aangepaste kwaliteitswijnen. 
Tijdens het uitgebreide champagne-aperitief met verfijnde amuses komt u meer 
te weten over deze bijzondere locatie en de aanwezige kunstwerken van oa. Jan 
Fabre. Kom tijdens een begeleide wandeling meer te weten over de Antwerpse 
streetart in het hart van deze bruisende stad.   

En om de verwondering nog groter te maken kan u als afsluiter de sfeer gaan 
opsnuiven tijdens het EK 3x3 Basketbal op de Groenplaats. Vanop het 
panoramisch VIP-terras geniet u er van een afsluitende receptie en heeft u het beste 
uitzicht op alle actie van deze spectaculaire urban sport. Uw VIP-genodigden het 
beste serveren op culinair, artistiek en sportief vlak? Het kan tijdens “The Antwerp 
Urban Experience”.

INFO
Datum: Donderdag 24 september -  Zaterdag 26 september ‘20
Budget: 175€ ex. btw /p.p
Reservaties: Beschikbaar vanaf 2 personen
Voor bedrijven: Een geprivatiseerde tafel vanaf 8 personen
 Een eigen VIP-loge vanaf 40 personen
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EK VOETBAL       

Antwerpen // Kortrijk // Officiële stadions - 11 juni - 11 juli ‘21        

Beleef dé ultieme VIP-ervaring in één van onze fan villages of in een stadion ter plekke.

GALA VAN DE GOUDEN SCHOEN

Januari ‘21
Brussel
Zien en gezien worden tijdens de grandeur van een 
indrukwekkende galashow

WK CYCLOCROSS

Oostende
30 januari – 31 januari ‘21
Dé koningin der badsteden wordt 
opnieuw het internationaal toneel 
voor schoon volk

SAVE THE DATE

UPCOMING HOSPITALITY EVENTS 
2021

WK WIELRENNEN

Leuven // Antwerpen // Brugge // Knokke-Heist - 18 september – 26 september ‘21
Een niet te missen jubileum in de bakermat van de koers. 
De honderdste verjaardag van het WK wordt één groot 
feest met ongeziene proporties.
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CONTACT

Gracias
Ghelamco Arena / Business Centre
Ottergemsesteenweg zuid 808
9000 Gent / Belgium

info@gracias.be
09/273.73.55

Life is about  
creating & living 

experiences that are  
worth sharing 

(Steve Jobs)
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NOTITIES



ONTDEK AL ONZE EVENTS OP


