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Uw klanten en uw medewerkers, ze zijn het menselijk kapitaal van
uw bedrijf.
Voor beide geldt eenzelfde regel: het tonen van dankbaarheid
en het opbouwen van een persoonlijke band resulteert in meer
loyaliteit en betrokkenheid.

GRACIAS helpt u “dank u” te zeggen
op de meest bijzondere manier.
Niet een fles bubbels, maar wel het samen delen van emoties en het
samen beleven van historische momenten is de ultieme bedanking
die het verschil maakt.
Of u nu kiest voor een spannende tenniswedstrijd waarin David
Goffin zijn ATP-top-10-status bevestigt, de aankomst van een
heroïsche wielerwedstrijd die beslist wordt op de meet, Nafi
Thiam die het Koning Boudewijnstadion betovert of het exclusieve
optreden van een wereldster tijdens de Night of the Proms,...
Gracias heeft het voor handen, aan u om er “The ultimate thank you”
uit te kiezen!
Wie niet kiest voor één van onze vele all-in VIP-arrangementen,
maar liever uitpakt met een privé-evenement, een teambuilding,
een buitenlandse incentive of een sportclinic met bijvoorbeeld Kim
Clijsters of Sven Nys, kiest met Gracias een partner die de contacten
én knowhow heeft om een concept neer te zetten waarmee u op
elke medewerker of klant indruk maakt.
Met deze Gracias brochure beschikt u vanaf nu over alle opties om
de relatie met uw professioneel netwerk te versterken.
Voor welke ultieme dankjewel kiest u ?
Guillaume Desmet
Managing Director Gracias

KALENDER

2017		
31 MRT

Gents Boksgala

Gent

02 APR

Sting

Vorst

21 APR

VIP Koninklijke Serres

21-22 APR

Christophe Maé

27-30 APR

Jumping Lummen

28-29 APR

VIP Koninklijke Serres

20-21 MEI

Play-Off Finales Hockey

22 MEI

Gala Profvoetballer van het jaar

23-28 MEI

Baloise Belgium Tour

België

24 MEI

Europa League Finale

Stockholm, Zweden

28-31 MEI

French Open

Parijs, Frankrijk

01-11 JUN

French Open

Parijs, Frankrijk

03 JUN

Champions League Finale

18 JUN

Elfstedenronde

Brugge

25 JUN

BK Wielrennen

Antwerpen

03,10,17,24,31 JUL Oostende Koerse

Laken
Vorst
Lummen
Laken
Leuven
Gent

Cardiff, Wales

Oostende

03-16 JUL

Wimbledon

22 JUL

Nacht van de Atletiek

28 JUL

Na-Tour Criterium

Sint-Niklaas

29 JUL

Na-Tour Criterium

Mechelen

06-13 AUG

Lowlands Tour UCI World Tour

07,14,21,28 AUG

Oostende Koerse

Oostende

25-27 AUG

GP Formule 1 Spa

Francorchamps

Londen
Heusden-Zolder

Etappes in B & NL

01 SEP

AG Memorial Van Damme

30 SEP

Soudal Cyclocross Neerpelt

01 OKT

Sigur RÓs

14-22 OKT

European Open

15 OKT

Superprestige Zonhoven

24-25 OKT

Michel Sardou

Vorst

03 NOV

James Blunt

Vorst

11 NOV

Soudal Jaarmarktcross

14-19 NOV

Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent

22 NOV

Night of the Proms

Hasselt

23-25 NOV

Night of the Proms

Antwerpen

25 NOV

Loïc Nottet

26 NOV

DVV Verzekeringen Trofee - Flandriencross Hamme

01 DEC

Gents Boksgala

02 DEC

Soudal GP Hasselt

Hasselt

16 DEC

Sportgala

Brussel

16 DEC

DVV Verzekeringen Trofee - Scheldecross Antwerpen

17 DEC

UCI Cyclo-cross World Cup

23 DEC

Soudal Waaslandcross

28 DEC

DVV Verzekeringen Trofee - Azencross

Brussel
Neerpelt
Vorst
Antwerpen
Zonhoven

Niel
Gent

Vorst

Gent

Namen
Sint-Niklaas
Loenhout

2018		
01 JAN

DVV Trofee - GP Sven Nys

06 JAN

Carmina Burana

07 JAN

Soudal Cyclocross Leuven

Baal
Vorst
Leuven

SAY GRACIAS WITH

CYCLING

Nu de voorjaarsklassiekers elkaar razendsnel opvolgen, weten we
dat het wielerseizoen 2017 echt wel op gang is gefietst.

Gracias biedt u de kans uw genodigden
helemaal onder te dompelen in de unieke
sfeer van de koers.
Vanop de eerste rij beleven wie Van Avermaet en Devenyns
opvolgt als winnaar van de Baloise Belgium Tour ? Netwerken
op de prachtige Markt van Brugge tijdens de Elfstedenronde of
verkiest u de Grote Markt van Antwerpen tijdens het BK ? Wilt u
uw klanten verbazen met de helden van de Tour de France tijdens
de Natourcriteriums in Sint-Niklaas of Mechelen, of verkiest u de
ambiance van ‘t Kuipke tijdens de Lotto Zesdaagse VlaanderenGent ?
Baloise Belgium Tour

23-28 mei – Etappes over heel België

Elfstedenronde

18 juni – Brugge

BK Wielrennen

25 juni – Antwerpen

Na-Tour Criterium

28 juli – Sint-Niklaas

Na-Tour Criterium

29 juli – Mechelen

Lowlands Tour - UCI World Tour
Lotto Zesdaagse Vlaanderen - Gent

6-13 augustus – Etappes in B en NL
14-19 november – Gent

Ontdek onze VIP-arrangementen achteraan de brochure en op www.gracias.be

SAY GRACIAS WITH

TENNIS

Game-Set-Match! Tennis blijft een bijzonder boeiende
kijksport. Live vanop de allerbeste plaatsen langs het court
is elk subtiel dropshot of de ultieme backhand goed voor
sensatie. Wie niet kiest voor de Grand Slams in Parijs,
Londen, Melbourne of New York kiest in 2017 gewoon
voor Antwerpen!

De EUROPEAN OPEN in de Lotto
Arena is één van de absolute must
do’s op onze VIP-kalender.
Dit officieel ATP World Tour-tornooi is een mannentornooi
dat enkele wereldtoppers doet afreizen naar België. Onder
andere Richard Gasquet en David Ferrer zijn internationaal
gelauwerd met hun zeges in respectievelijk 14 en 26
ATP tornooien. Maar de echte ster in Antwerpen wordt
ongetwijfeld David Goffin. Kan onze landgenoot zijn ATPtop-10-plaats en status van beste Belgische tennisser ooit
kracht bijzetten in eigen land?
Wie op zoek is naar een stijlvol, sportief en exclusief VIPevenement dit najaar hoeft niet langer te zoeken !

French Open

22 mei – 11 juni – Parijs

Wimbledon

3 juli – 16 juli – Londen

US Open
European Open

28 augustus – 10 september – New York
14 oktober – 22 oktober – Antwerpen

Ontdek onze VIP-arrangementen achteraan de brochure en op www.gracias.be

SAY GRACIAS WITH

ATHLETICS

Atletiek, de moeder der sporten…
Een jaar na de Olympische Spelen in Rio komt de wereldtop van de
atletiek weer naar onze hoofdstad. De AG Memorial Van Damme,
die deel uitmaakt van de finale van de IAAF Diamond League, is de
seizoensafsluiter en één van de allerbelangrijkste atletiekmeetings
wereldwijd. Het Koning Boudewijnstadion loopt straks weer vol
voor o.a. olympisch kampioene Nafi Thiam, de broers Borlée, Dafne
Schippers, Philip Milanov en vele anderen. Een VIP-arrangement
tijdens de AG Memorial Van Damme is de ideale mix tussen
topsport, beleving, verfijnde catering, verrassende live animatie en
netwerken.
Ook tijdens de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder biedt
Gracias u de kans om vanop de eerste rij en in alle comfort te
genieten van topatletiek in het bijzijn van uw genodigden.

Ready ? Set … Go !
Nacht van de Atletiek
AG Memorial Van Damme

22 juli – Heusden-Zolder
1 september – Brussel

Ontdek onze VIP-arrangementen achteraan de brochure en op www.gracias.be

SAY GRACIAS WITH

EQUESTRIAN

Er zijn weinig sporten die zoveel klasse uitstralen als paardensport.
De grandeur van Waregem Koerse, de internationale klasse van de
jumping in Lummen of het steeds bijzonder sfeervolle Oostende
Koerse?

Gracias helpt u en uw genodigden in het
zadel richting een exclusieve dag tussen de
jockeys en Engelse volbloeden.
Jumping Lummen

27 – 30 april – Lummen

Oostende Koerse

Elke maandag in juli & augustus – Oostende

Waregem Koerse

29 augustus – Waregem

Ontdek onze VIP-arrangementen achteraan de brochure en op www.gracias.be

SAY GRACIAS WITH

CYCLOCROSS

De ingrediënten voor de perfecte cyclocross zijn bekend: sfeer, veel
modder, een spektakelrijk parcours en een spannende strijd tussen
Wout van Aert, Mathieu van der Poel en de rest van het peloton.

De Vlaamse wintersport bij uitstek leent
zich perfect tot VIP-arrangementen waar
amusement, lokaal netwerken en sportieve
spanning centraal staan.
Gracias is de exclusieve hospitality aanbieder van heel wat
cyclocrosswedstrijden.
De DVV Verzekeringen Trofee, de Soudal Classics of een
Superprestige, ze prijken allemaal op onze VIP-kalender.

Soudal GP Neerpelt

30 september 2017 – Neerpelt

Superprestige Zonhoven

15 oktober 2017 – Zonhoven

Soudal Jaarmarktcross

11 november 2017 – Niel

DVV Verzekeringen Trofee – Flandriencross
Soudal GP Hasselt
DVV Verzekeringen Trofee - Scheldecross
UCI World Cup
Soudal Waaslandcross
DVV Verzekeringen Trofee - Azencross
DVV Verzekeringen Trofee – GP Sven Nys
Soudal CC Leuven

26 november 2017 – Hamme
2 december 2017 – Hasselt
16 december 2017 – Antwerpen
17 december 2017 – Namen

23 december 2017 – Sint-Niklaas
28 december 2017 – Loenhout
1 januari 2018 – Baal
7 januari 2018 – Leuven

Ontdek onze VIP-arrangementen achteraan de brochure en op www.gracias.be

Gracias heeft nationaal en
internationaal de juiste contacten en
samenwerkingen om VIP-pakketten op
het sportevenement van uw keuze aan
te bieden.

SAY GRACIAS WITH

HOCKEY
Sinds het zilver van de Red Lions in Rio is hockey
populairder dan ooit in ons land. Hockeyclubs kunnen
de inschrijvingen niet meer bijhouden en onze Belgische
clubs zien hun ticketverkoop floreren. In het weekend
van 20-21 mei beleeft onze nationale competitie zijn
hoogtepunt met de Play-off hockeyfinales in Leuven.
Trekt KHC Dragons, dat hofleverancier is van de Belgische
nationale ploeg aan het langste eind of kan eerste
achtervolger Waterloo Ducks met wereldspeler van
het jaar John-John Dohmen de titel op zak steken? In
elk geval, met tophockey van eigen bodem verrast en
verbaast u uw genodigden.
Hockey Play-off-finales dames & heren 20-21 mei 2017 – Leuven

SAY GRACIAS WITH

BOXING
Voor een avond testosteron in VIP-verpakking moet u dan
weer in Gent zijn. Tijdens het Boksgala geniet u samen
met tal van BV’s van een uitzinnige sfeer in een tot de nok
gevulde Topsporthal. Het grootste boksevenement van de
Benelux is meer dan enkel boksen, het is een spectaculair
gala dat geen moment zal vervelen.
Gents Boksgala

31 maart – Gent

Gents Boksgala

1 december – Gent

Ontdek onze VIP-arrangementen achteraan de brochure en op www.gracias.be

SAY GRACIAS WITH

A GALA DINNER

Wie topsporters voor één keer niet in hun sportplunje maar wel strak
in het pak wil zien, nodigt zijn genodigden best uit voor één van
onze awarduitreikingen.
Terwijl de Oscars de meest geroemde sterren van het witte doek
bekronen, viert de Belgische Pro League zijn helden van het
groene gras met de trofee Profvoetballer van het jaar. De spelers
zelf kiezen na elk seizoen de beste voetballer uit de Belgische
competitie. En ook voor de beste schutter, assistkoning, belofte,
trainer en doelman van het jaar wacht een uniek ‘moment de gloire’
als bekroning voor een schitterend seizoen. Wie is straks in juni de
opvolger van Sofiane Hanni en trekt niet alleen met zijn WAG maar
ook met de felbegeerde trofee naar huis ?
Tijdens het Sportgala worden de allerbeste Belgische sporters
bekroond voor hun topprestaties in 2017. Sportman van het jaar,
sportvrouw van het jaar, beloftevolle jongere van het jaar, ploeg
van het jaar, coach van het jaar en paralympiër van het jaar zijn de
verschillende trofeeën waar de crème de la crème van de Belgische
sport naar hunkert. Vorig jaar domineerden de olympische helden
de verkiezing, wie trekt in 2017 aan het langste eind ?

Wie straks ook de winnaars zijn van de
award-uitreikingen, u bezorgt uw genodigden
de avond van hun leven…
Wedden dat ze met een smartphone vol selfies thuis komen ?
Profvoetballer van het jaar
Sportgala

22 mei – Gent
16 december – Brussel

Ontdek onze VIP-arrangementen achteraan de brochure en op www.gracias.be

SAY GRACIAS WITH

MUSIC

“Music was my first love and it will be my last.“
De legendarische woorden van John Miles, vaste klant
tijdens de Night of the Proms, zijn misschien ook wel van
tel voor uw genodigden.
Met een reeks topconcerten in Vorst Nationaal, centraal
en dus ideaal gelegen in de rand rond Brussel, doet u een
bepaald aantal klanten een veel groter plezier dan een
uitnodiging voor een sportwedstrijd.
Sting, bekend van The Police maar ook door zijn
succesvolle solocarrière, bijt de spits af op onze kalender.
Christophe Maé, waanzinnig populair in Frankrijk en
Wallonië, kent u vast ook van zijn wereldhit “il est où le
bonheur?”. Dit najaar staat met Sigur Ros het allerbeste
uit Ijsland op het programma, bewijst Michel Sardou dat
zijn “Lacs de Connemara” maar één van zijn vele hits is,
speelt James Blunt zijn reeks wereldhits en mogen we
niemand minder dan Loïc Nottet, het toptalent uit eigen
land dat 4de werd op het Eurovisiesongfestival van 2015
aankondigen.

Wie voor een grote groep klanten
of medewerkers kiest voor muzikaal
entertainment opteert best voor THE
NIGHT OF THE PROMS.
Wat maakt de Proms zo speciaal? Eerst en vooral de
unieke mix van bekende klassieke melodieën en pop
evergreens. Zelfs wie nooit een cd met klassieke muziek
in de cd-speler stopt, doet op de Night of the Proms
probleemloos mee met Offenbachs French Cancan of de
Sabeldans van Katsjatoerian. Met evenveel enthousiasme
begeleidt het orkest internationale popartiesten die het
publiek in vervoering brengen met hun grootste hits.
Sting
Christophe Maé
Sigur Ros
Michel Sardou
James Blunt

2 april – Vorst
21-22 april – Vorst
1 oktober – Vorst
24-25 oktober – Vorst
3 november – Vorst

Night of the Proms

22 november – Hasselt

Night of the Proms

23-25 november – Antwerpen

Loïc Nottet

25 november – Vorst

Ontdek onze VIP-arrangementen achteraan de brochure en op www.gracias.be

SAY GRACIAS WITH

CULTURE

Uiteraard staat er ook cultuur
op de Gracias-kalender.
Veelal gaat het om een evenement op maat zoals een
privénocturne van een museum in combinatie met een diner van
een sterrenchef of een VIP-beleving voor of na een theaterstuk of
een musical.
Een bezoek aan de Koninklijke Serres van Laken verpakt in
een exclusief VIP-arrangement in het kasteel van de Nationale
Plantentuin van Meise is echter wel een all-in arrangement waar u
kan op rekenen. Slechts drie weken per jaar, in de lente, worden de
Koninklijke Serres van Laken voor het grote publiek opengesteld.
Meer dan 100.000 bezoekers bewonderen dan de exotische
plantentuin, de monumentale paviljoenen en de prachtige
glaskoepels...
In Vorst staat begin 2018 ook cultuur met een grote C op het
prgramma. Het Ballet, het Orkest en het Koor van de Nationale
Opera van Rusland presenteren er het muzikale en choreografisch
pareltje Carmina Burana, één van de grootste meesterwerken van
de 20ste eeuw.
VIP Koninklijke Serres van Laken
Carmina Burana

21, 28 en 29 april – Laken
6 januari 2018 – Vorst

Ontdek onze VIP-arrangementen achteraan de brochure en op www.gracias.be

SAY GRACIAS WITH

PERSONALITIES

Wie een actieve experience wil aanbieden aan zijn medewerkers
of genodigden kan kiezen voor een sportclinic. Professionele
begeleiding, sporten in het zog van een topatleet of een initiatie
tijdens een teambuilding? Met namen als Sven Nys, Kim Clijsters,
Tia Hellebaut, Evi Van Acker, Pieter Timmers, Anne Zagré of
Axelle Dauwens maak je meteen heel wat indruk!
Enkele van deze atleten kunnen ook ingezet worden als keynote
speaker tijdens uw evenement.

De synergie tussen de sportwereld en
de bedrijfswereld is de perfecte insteek om
uw stakeholders te inspireren.
Interesse? Neem contact met ons op voor een voorstel op maat.

SAY GRACIAS WITH

EXPERIENCE TRAVEL

Onze naam deed het al vermoeden, we zijn
wereldburgers!

Gracias en zijn reispartner
Connections zijn samen een garantie
tot succes voor uw incentive,
teambuilding of experience trip.
De mogelijkheden zijn legio: een topwedstrijd in het
mythische Camp Nou, uw CSR stimuleren door het
ondersteunen van sociale projecten in Afrika of
Brazilië, een experience trip door Silicon Valley, het
topmanagement van uw bedrijf uit hun comfort zone
laten treden op de Mont Ventoux of een onvergetelijke
teambuilding in Italië of Lapland ?
Gracias denkt heel graag met u mee en gaat voor een
unieke totaalervaring die de verwachtingen van een
klassieke reis ver overtreft.

INFO
VIP-ARRANGEMENTEN

Hieronder kan u een overzicht vinden van de verschillende VIP mogelijkheden
op de voorgestelde evenementen.
De exacte inhoud van elk pakket kan u bekijken op onze website (gracias.be) of
via een gedetailleerd infodossier dat u per mail kan aanvragen.
Uiteraard denken wij ook met u mee en gaan we graag aan de slag met uw
persoonlijke briefing of wensen.

CYCLING
Baloise Belgium Tour
23-28 mei
VIP Tourcafé
VIP Loge
VIP Lunch
VIP Gastwagen

Elfstedenronde
18 juni

VIP Champagne ontbijt
VIP Café Arrivée
VIP Lunch Arrivée
VIP Brugse Schone
BK Wielrennen
25 juni

VIP Café Arrivée
VIP Arrivée
VIP Tricolore
VIP Loge

Etappes over heel België

€75 p.p.
€135 p.p.
€150 p.p.
€595 per dag
Brugge

€75 p.p.
€85 p.p.
€135 p.p.
€225 p.p.
Antwerpen

€115 p.p.
€155 p.p.
€185 p.p.
€2500 per 20 personen

Na-Tour Criterium
28 juli

Sint-Niklaas

Na-Tour Criterium
29 juli

Mechelen

VIP-tourcafé
VIP-tourdiner

Hof de Merode – Breughel VIP
Salons Van Dijck
Lowlands Tour - UCI World Tour
6-13 augustus
VIP Brunch
VIP Tourcafé
VIP Village
VIP Lunch
VIP Gastenwagen

Lotto Zesdaagse Vlaanderen - Gent
14-19 november

VIP Café
VIP Openingsreceptie & VIP Café
VIP Walking dinner Openingsavond
VIP Seated Dinner
VIP Loge

€85 p.p.
€185 p.p.

€110 p.p.
€200 p.p

Etappes in België en Nederland

€75 p.p.
€75 p.p.
€135 p.p.
€150 p.p.
€645 per dag
Gent

€90 p.p.
€95 p.p.
€130 p.p.
€175 p.p. / €185 p.p.
€6500 per 50 personen

excl. BTW

TENNIS
French Open
22 mei – 11 juni

Parijs

Op aanvraag
Wimbledon
3 juli – 16 juli

Londen

Op aanvraag
US Open
28 augustus – 10 september

New York

Op aanvraag

European Open
14 oktober – 22 oktober

The Champions Lounge
The Balcony
Privé Lounge van 20 pers.
Privé-evenement op aanvraag

Antwerpen

€175 p.p (R16, QF) / €190 p.p (SF, F)
€250 p.p (R16, QF) / €275 p.p (SF, F)
€4.500 (R16, QF) / €5.000 (SF, F)

ATHLETICS
Nacht van de Atletiek
22 juli
VIP Exclusive Lunch
VIP Café

AG Memorial Van Damme
1 september
Memorial Village
Memorial London Lounge

Heusden-Zolder

€100 p.p.
€60 p.p.
Brussel

€275 p.p.
€210 p.p.

EQUESTRIAN
Longines Spring Classic of Flanders – Jumping Lummen
27 – 30 april
Frontline VIP (min. 6 personen)
27/4 :
28/4 :
28/4 :
29/4:
Volledig weekend:

Lummen
€150 p.p.
€200 p.p.
€200 p.p.
€250 p.p.
€4000 voor een zespersoonstafel.

Oostende Koerse
Elke maandag in juli & augustus

Oostende

Waregem Koerse
29 augustus

Waregem

Les filles du bord du mer:
Martini Jockey Club:
VIP Club:

Op aanvraag

€20 p.p.
€52 p.p.
€145 p.p.

excl. BTW

CYCLOCROSS
Soudal Classics (Neerpelt, Niel, Hasselt, Sint-Niklaas, Leuven):
VIP Café
VIP Lunch

vanaf €75 p.p.
vanaf €120 p.p.

DVV Verzekeringen Trofee (Hamme, Antwerpen, Loenhout, Baal)
VIP Café
VIP Walking Lunch
VIP Deluxe

vanaf €80 p.p.
€130 p.p.
vanaf €140 p.p.

UCI World Cup Namur
Frontline VIP

€110 p.p.

Superprestige Zonhoven
VIP Molenheide Lunch
VIP Molenheide receptie
VIP De Kuil
VIP Penthouse

€155 p.p.
€95 p.p.
€180 p.p.
€210 p.p.

HOCKEY
Hockey Play-off-finales dames & heren
20-21 mei 2017
VIP Lounge
20 mei
21 mei
Weekend
VIP La Terrasse
20 mei
21 mei
Weekend

Leuven
€125 p.p.
€155 p.p.
€250 p.p.
€155 p.p.
€195 p.p.
€330 p.p.

BOXING
Gents Boksgala
31 maart
VIP Lounge

Gents Boksgala
1 december
VIP Lounge

Gent

€151 p.p.
Gent

€151 p.p.

FOOTBALL
Europa League Finale
24 mei
Op aanvraag

Champions League Finale
3 juni
Op aanvraag

Stockholm

Cardiff

F1
GP België F1
25-27 augustus
Op aanvraag

Francorchamps

excl. BTW

GALA DINNER
Profvoetballer van het jaar
22 mei
VIP Diner

Sportgala
16 december

Uitgebreide partnerformule incl. een VIP-tafel van 10 personen

Gent

€300 p.p.
Brussel

€ 7.500

MUSIC
Sting
2 april

Receptie
Walking Dinner
Christophe Maé
21-22 april

Brasseriebeleving
Sigur Ros
1 oktober

Brasseriebeleving
Michel Sardou
24-25 oktober

Brasseriebeleving
James Blunt
3 november

Op aanvraaag
Night of the Proms
22 november
Walking Dinner

Night of the Proms
23-25 november
Walking Dinner
Loïc Nottet
25 november

Brasseriebeleving

Vorst

€203 p.p.
€233 p.p.
Vorst

€178 p.p.
Vorst

€162 p.p.
Vorst

€191 p.p.
Vorst

Hasselt

€209 p.p.
Antwerpen

€209 p.p.
Vorst

€143 p.p.

CULTURE
VIP Koninklijke Serres van Laken
21, 28 en 29 april		
10- 100 personen:
+ 100 personen:
Vanaf 200 personen:
Carmina Burana
6 januari 2018
Theaterbuffet

Laken

€139 p.p.
€134 p.p.
€129 p.p.
Vorst

€112 p.p.

PERSONALITIES
op aanvraag

EXPERIENCE TRAVEL
op aanvraag

excl. BTW

CONTACT

Gracias
Ghelamco Arena / Business Centre
Ottergemsesteenweg zuid 808
9000 Gent / Belgium
info@gracias.be
Guillaume Desmet
Managing Director
+32 (0) 478 33 68 28
guillaume.desmet@gracias.be

Life is about
creating & living
experiences that are
worth sharing
(Steve Jobs)

DISCOVER ALL OUR PACKAGES ON

