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Inhoudsopgave
Het tweede nieuws uit Frankrijk dit jaar!
Voilà! Voor u ligt onze tweede sales manual van dit jaar met nieuws uit Frankrijk
van onze partners. Met daarin originele tips en nieuwe producten zoals accommodaties, activiteiten, locaties en bezoeken gericht op de MICE markt en voor TO die
groepsreizen aanbieden.
Het laatste nieuws uit Frankrijk en onze activiteiten kunt u dagelijks volgen via:
•
ons nieuwe blog voor reisprofessionals:
https://www.frankrijkvoorreisprofessionals.com/
•

onze speciale site voor MICE professionals: http://nl.meeting.france.fr/

•

onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/AtoutFranceMICE/

En uiteraard staan wij telefonisch en per e-mail tot uw beschikking wanneer u vragen heeft!
Met vriendelijke groet,
Het Sales team Atout France in Nederland
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Edito
Inhoudsopgave
Liberty Incentives & Congresses
Noord-Frankrijk - Hauts-de-France Tourism & Convention Board
Paris - Paris Convention Bureau
Paris - Hotel Napoleon Paris *****
Paris - Campus Serge Kampf Les Fontaines
Paris - Office de Tourisme Grand Roissy
Paris - Versailles, Business Destination
Paris - Restaurant Théâtre ReminiSens - Versailles
Alsace et Lorraine - Hotel La Citadelle Metz
Alsace et Lorraine - Nancy
Bordeaux - Bordeaux Excellence
Côte d’Azur - Hotels SBM Monaco
France Meeting Event - partners
Fotocredits

Diana KLINKENBERG (Sales Manager)
T: 020-53 53 011
diana.klinkenberg@atout-france.fr
Jojanneke KRAMER (Projectmedewerker sales)
T: 020-53 53 014
jojanneke.kramer@atout-france.fr
Coralie OSTERTAG (Projectmedewerker sales en mediarelaties)
T: 020-53 52 123
coralie.ostertag@atout-france.fr

ALPES-MONT BLANC ALSACE ET
LORRAINE BIARRITZ PAYS BASQUE
BORDEAUX BOURGOGNE BRETAGNE
CHAMPAGNE CORSICA CÔTE D’AZUR
LYON NOORD-FRANKRIJK NORMANDIE OCCITANIE-SUD DE FRANCE PARIS
PROVENCE VAL DE LOIRE

Dit document is samengesteld door Atout France in Nederland 2019 - Copyright ©
Atout France
Atout France in Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vermelde prijzen of producten die door de verschillende organisaties in het document
worden vermeld.
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LIBERTY INCENTIVES ET CONGRESSES

HAUTS-DE-FRANCE TOURISM & CONVENTION BOARD

Net zo enthousiast over Frankrijk als u!

Profiteer van de dynamiek in het Franse «Hoge Noorden»

Liberty France is een actieve, ent
housiaste en frisse DMC, sinds 2003
op de Franse markt als onderdeel
van de wereldwijde Liberty International Tourism Group. In het hele
land kunnen we voor u aan de slag,
waarbij we werken vanuit eigen kantoren in Parijs, Lyon, de Alpen, Nice
en aan de Baskische kust.
Onze liefde voor Frankrijk kent vijf goede redenen! Want wij zien Frankrijk als
- de hemel voor foodies en wijnliefheb
bers
- een schatkamer vol kunst en cultuur
- een magische wereld vol natuurschoon
- het land met de charmantste kustregio’s
- zeer ervaren en geroutineerd met het
ontvangen van gasten.

#Paris # ImmersiveExperience ³ Galadiner

MEERTALIG EN MAATWERK
Omdat we overal in Frankrijk actief zijn,
kunnen we een compleet pakket aan
services bieden wat betreft het organiseren van uw vergaderingen, incentive
reizen, seminars, auto-evenementen,
recreatieve reizen en individuele reizen.

Onze reactieve, innovatieve en flexibele teams hebben een duidelijke missie: ervoor zorgen dat u en uw klanten
échte ervaringen hebben. En ook dat
ze werkelijk in contact komen met
Frankrijk en met de Fransen zelf. We
zoeken altijd naar sterke en charismatische persoonlijkheden om uw gasten
de rijkdommen van dit land echt te laten
voelen en zien.

#Bordeaux - Arcachon #Authenticity #GastronomyAdventure

Van het eerste idee tot de uitwerking
van de kleinste details leveren onze
meertalige experts u maatwerk. Er is
altijd complete transparantie en duidelijkheid over de kosten, zowel in uw belang als dat van onze toeleveranciers.
LAATSTE NIEUWS
Omdat we werken vanuit vijf mooi over
het land verdeelde kantoren, kunnen
we terugvallen en vertrouwen op hechte
banden met onze lokale en regionale
partners. We zijn altijd als eerste op de
hoogte van het laatste nieuws uit de re-

VOOR MEER INFORMATIE
LIBERTY INCENTIVES & CONGRESSES
Contactpersoon: Mevr Clémence PARSONS, Director of MICE Liberty
France
E-mail: france@liberty-int.com
Tel: +33 (0)1 84 21 80 30
https://www.liberty-int.com/our-destinations/france/
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gio, zoals nieuwe hotels, restaurants en
activiteiten.

#EatwithLocals #Connection #Memories

Tip: ons kantoor in de Franse Alpen
is gespecialiseerd in sportieve evenementen en ervaringen, waaronder het
ontmoeten van Franse sporthelden.
Misschien een idee om uw seminar
meer muscles te geven, en uw teambuilding nog intenser te laten verlopen?
Probeer het uit!

Vanuit Londen, Parijs, Brussel of
Amsterdam ben je zo in het noorden van Frankrijk. In dit dynamisch
gebied staan negen bestemmingen
volledig klaar voor uw zakelijke evenementen, met de steun van het actieve Team Zakentoerisme van het
Comité Régional du Tourisme et des
Congrès.

Die negen gebieden zijn Amiens, Arras, Chantilly, Duinkerken, Le Touquet-Paris-Plage,
Lille, Saint-Omer,
Saint-Quentin en Valenciennes Métropole.
Groot pluspunt van allemaal: naast
verrassende locaties en faciliteiten
voor de meer zakelijke aspecten van
uw evenementen, is dit een wereld vol
frisse lucht en originele manieren om
te ontspannen. Denk aan strandzeilen
over de brede stranden, exclusieve bij
eenkomsten in het chique kasteel van
Chantilly, bierproeven tijdens een biero-

logische workshop of meekijken achter
de schermen in het Louvre in Lens.

centelijk compleet gerenoveerd telt het
nu 215 kamers en elf vergaderzalen

UITSTEKENDE ACCOMMODATIES
Tussen de bijzondere accommodaties waar het Team Zakentoerisme u
graag kennis mee laat maken, zitten de
volgende klinkende namen:

LUDIEKE ACTIVITEITEN
Qua incentives scoren onder meer de
volgende mogelijkheden altijd hoge
waarderingscijfers:

- Royal Hainaut Spa & Resort Hotel 4* in Valenciennes : 79 kamers en
suites, twee restaurants, twee bars en
vanaf mei dit jaar negen ruimtes voor
seminars of evenementen
- Mama Shelter in Lille: midden in de
zakenwijk, dicht bij de twee treinstations met 112 kamers. N.B. vanaf augustus 2019 open!
- La Cité suspendue 3*: bijzondere,
feeërieke accommodatie in het Parc
Astérix, met 150 kamers
- Le Tiara Mont Royal 5* in Chantilly:
ook midden in het bos, 108 kamers,
twaalf vergaderzalen
- Le Mercure Aéroport 4* in Lille: re-

- het uitstapje Echappée Bière in Lille,
met als trefwoord: ludieke bierproeverij
- een afdaling in de kelders van champagnehuis Pannier, met proeverij en
escape game
- een workshop hoe je de beste crème
chantilly (slagroom) maakt, in…Chantilly zelf!
- qua waterpret: ga eens een dagje
zeilen of strandzeilen. Of probeer de
activiteit ’long-côte’ eens uit, een soort
zeewandelen. In Touquet-Paris-Plage
of Duinkerken.
-een geheid succes: een golfballetje
slaan op een van de vele mooie golfbanen van de regio.

VOOR MEER INFORMATIE
HAUTS-DE-FRANCE TOURISM & CONVENTION BOARD
Contactpersoon: Mevr Clémence BLANCHEGORGE, MICE Business
Developper
E-mail: clemence.blanchegorge@hautsdefrancetourisme.com
Tel: +33 (0)6 37 58 43 17
www.hautsdefranceconvention.com
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PARIS CONVENTION BUREAU

HOTEL NAPOLÉON PARIS*****

Parijs had het, heeft het en blijft het houden!

Op de eerste rang in Parijs in Hotel Napoléon

Parijs is en blijft voor vele organisatoren de favoriete bestemming
voor een congres of evenement. De
stad heeft dan ook echt alles om
uw gasten en klanten de tijd van
hun leven te geven. En er wordt
hard gewerkt aan een nog betere infrastructuur en nog interessantere
adressen!
NIEUWE LOCATIES EN HOTELS
Zo worden in 2019 de statige Bourse
du Commerce-Pinault Collection en het
strakke 3 Mazarine toegevoegd aan het
toch al zo aantrekkelijke locatie-aanbod
van Parijs.
Ook de hotelwereld is in beweging,
met nieuwe innovatieve, verrassende
en thematische adressen, zoals Le
25Hours Terminus Nord en het Hôtel du
Louvre. Andere openingen in 2019 zijn
die van Le Pullman Montparnasse en

de Mama Shelter Porte de Versailles.
Allemaal bevestigingen dat Parijs ‘het’
heeft en blijft houden.
HOTSPOTS UIT (ETEN) GAAN
Wat betreft de gastronomie in Parijs
staan de ontwikkelingen ook niet stil,
met steeds creatievere chefs. Zoals
Hélène Darroze en haar Jòia, Thierry
Marx met Marxito en niet te vergeten
de zichzelf steeds opnieuw uitvindende
Alain Ducasse die na zijn succes in
Versailles nu de Seine heeft gekozen
voor een nieuw avontuur: restaurant
Ducasse sur Seine, op een elektrisch
aangedreven schip.
Het Parijse nachtleven is en blijft intens. De klassieke cabarets zijn nog
altijd fantastisch glamoureus en er openen de hipste clubs. Maar ook barst
de stad van de atypische adressen en
pop-up locaties. Vertrouwde plekken
voor een nachtelijk drankje zijn Le 153
(cocktails!), Rosa Bonheur, Balrock, Le
Perchoir, Point Ephémère, La Clairière,
La Bellevilloise, Divan du Monde en
Bridge.
PARIJS BLIJFT IN BEWEGING
Wanneer op 17 juli het WK Vrouwenvoetbal is afgerond, gaat Parijs zich
meteen focussen op het WK Rugby
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van 2023 en de Olympische Spelen en
Paralympics van zomer 2024. Paris, ça
bouge, ook qua sport!

POURQUOI PARIS?
•
populair: jaarlijks komen 24,4
miljoen bezoekers naar Grand Paris
•
bereikbaar: drie internationale
luchthavens, zeven grote treinstations.
Pariis-Amsterdam per Thalys? 198 minuten!
•
voorbereid: 17 congres- en
beursgebouwen, meer dan 600.000 m²
expositieruimte
•
gastvrij met 2.500 hotels die
meer dan 156.000 kamers tellen. Plus:
8.100 nieuwe kamers zijn in de maak.
•
chic: elf hotels mogen zich
‘Palace’ noemen
•
Innovatief: de regio Parijs telt
5.000 start-ups
•
Cultureel, feestelijk en altijd
vernieuwend

Wanneer u uw gasten of klanten een
echt chique en intense Parijse ervaring
wilt beloven, dan is er eigenlijk maar
een adres dat uw belofte zonder meer
kan inlossen: Hotel Napoléon*****, een
vriendelijk klasse adres op slechts vijf
tig meter van de Arc de Triomphe en
de Champs-Elysées.
Kijk stiekem maar eens op de reviews
bij bijvoorbeeld booking.com: zakelijke
reizigers en toeristen die zichzelf willen
trakteren op een geraffineerd hotel dat
werkelijk in het hart van Parijs ligt, zijn niet
teleurgesteld.

Dankzij een recente renovatie kunnen uw
gasten rekenen op alle benodigde moderniteit, functionaliteit en elegantie die past
bij een vijfsterrenadres.

ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN
Voor vergaderingen, seminars, trainingen en persconferentie zijn acht ruimtes
beschikbaar, ‘Les Salons de l’Étoile’.
Deze hightech uitgeruste zalen bieden
ruimte aan tien tot honderdtwintig personen.
Op onze staf kunt u rekenen, dag en
nacht: we willen dat u zich thuis voelt bij
ons, en helpen u met liefde en aandacht
met al uw vragen. Want we weten dat
onze reputatie vooral staat of valt met een
goede service!

PRETTIGE AMBIANCE IN HET RESTAURANT
Het knusse, klassiek ingericht restaurant
Le Bivouac is het kloppend hart van het
hotel, waar je vanaf een vroeg ontbijt tot
aan een laat diner in de watten wordt
gelegd. Bij goed weer kun je buiten eten
op een mooi terras. De lobbybar is een
uitstekende plek voor een aperitief of om
na te praten aan het eind van de avond.

UNE BELLE VUE
Het Hotel Napoléon biedt 96 kamers
waaronder 57 suites. Deze kamers hebben allemaal een mooi hoog plafond en
een goede lichtinval. Door de grote ramen zie je ofwel de Arc de Triomphe of de
Eiffeltoren liggen, of je hebt zicht op een
ravissant gedecoreerde binnenplaats.

VOOR MEER INFORMATIE

VOOR MEER INFORMATIE

PARIS CONVENTION BUREAU
Contactpersoon: Mevr Valérie EXPOSITO-COITTE, Head of Business
Development o.a. Europa
E-mail: vexposito@parisinfo.com
Tel: +33 (0)1 49 52 42 59
www.parisinfo.com

HOTEL NAPOLEON*****
Contactpersoon: De heer Rajiv DALHOONSING, Sales Executive
E-mail: dalhoonsing@hotelnapoleon.com
Tel: +33 (0)1 56 68 44 54
www.hotelnapoleon.com

En wilt u eropuit, de stad in? Dan wijzen
we u met plezier op de beste winkels en
andere adressen in de buurt. Wanneer je
midden in Parijs zit, moet je er intens van
genieten ook!
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CAMPUS SERGE KAMPF LES FONTAINES

OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY

100% ingesteld op zakelijke meetings

Ontdek hoe interessant Roissy voor u kan zijn als MICE bestemming

Een schitterend kasteel met moderne
bijgebouwen en driehonderd kamers
op een groot, goed beveiligd park: de
Campus Serge Kampf Les Fontaines net boven Parijs - is volledig ingesteld
op zakelijke evenementen, met veel
mogelijkheden voor teambuilding en
aandacht voor het menselijk welzijn.
U vindt ons in Chantilly - op 30 minuten
van vliegveld Charles de Gaulle en halte
Thalys, op 35 minuten met de trein vanaf
Paris Nord of 45 minuten met de auto
vanaf Parijs - met een compleet aanbod
voor een geslaagde bijeenkomst of ontmoeting.

HIGHTECH
De faciliteiten zijn hightech en zo flexibel
mogelijk: uw zakelijk evenement wordt
uitgevoerd zoals u dat wilt. Daarvoor staat
niet alleen een professioneel horecateam
garant, maar ook een hechte equipe van
toegewijde eventmanagers met veel ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen.
ALLES-IN-EEN
Het complex bestaat uit het superbe Château Rothschild waar de maaltijden en
avondprogramma’s plaatsvinden, meerdere nieuwe gebouwen met een Net-Age
working space, zestig vergaderruimtes en
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Sinds 1 april van dit jaar kun je
met de Thalys rechtstreeks en
razendsnel van Amsterdam naar
Roissy-Charles de Gaulle. Waarom
je die trein zou pakken? Wel, achter
het wereldberoemde internationale
vliegveld CDG schuilt een verrassend
praktische MICE-bestemming!

een auditorium met 450 plaatsen. Midden
in het bosrijke park van 52 hectare staan
zeven villa’s met in totaal driehonderd hotelkamers. Een normandische boerderij
biedt ruimte aan seminars met een groen
tintje.

In 2018 werd de Campus geëerd met een
SYT d’Or van de Unimev, de Franse bond
van evenementenbedrijven, en ook met
een Grand Prix Heavent Paris voor een
evenement samen georganiseerd met
partner Ozécla.

DUURZAAM
Ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel, en niet sinds kort: in 2008 was Les
Fontaines het eerste zakelijke eventcomplex met een Europees Ecolabel. In 2017
werd het Green Star Niveau Or bereikt en
het ISO14001-certificaat behaald. Het gebruik van geothermie voor de verwarming
en de klimaatbeheersing in de kamers
is een concreet voorbeeld van de duurzame aanpak, net als de optie om het
CO2-effect van bepaalde evenementen
te compenseren met deelname aan een
boomplantproject.

De bereikbaarheid van deze locatie is
dus sowieso geen enkel punt. Of uw
gasten nu komen invliegen of inderdaad
met de trein arriveren.

ZALEN TOT 500 PERSONEN
Ter plekke vind je meer dan vijfduizend
hotelkamers, in alle verschillende
klassen. In de hotels zijn tientallen
seminar- en vergaderzalen beschikbaar,
met in sommige gevallen een capaciteit
tot 500 personen, in theateropstelling.
En anders is er het Amfitheater
l’Orangerie dat zitplaatsen heeft voor
400 personen.

In de directe omgeving van de
luchthaven bestaat een ruim aanbod
van culturele en historische locaties
voor evenementen of galadiners.
Roissy zelf is een rustige moderne
stad en een ideale ambiance voor een
zakelijke bijeenkomst of evenement.
Wilt u een keer Parijs in? Er bestaat een
gratis pendeldienst tussen het vliegveld
en het centrum.

VAN ESCAPEGAME TOT SERENE
ABDIJ
Er zijn tal van programmaonderdelen
denkbaar om uw gasten te laten
ontspannen:
het
uitgebreide
winkelcentrum Aéroville, deelnemen
aan een escape game, lekker eten in
een van de fantastische restaurants,
golfen op de 18-holes golfbaan, op pad
met een toeristische gids, bijkomen in
een spa, joggen of fietsen in de Vallée
Verte.

VOOR MEER INFORMATIE

VOOR MEER INFORMATIE

CAMPUS SERGE KAMPF LES FONTAINES
Contactpersoon: Mevr Marie GRANVILLAIN, Directrices des Ventes
E-mail: marie.granvillain@les-fontaines.com
Tel: +33 (0)3 44 62 91 00
www.les-fontaines.com

OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY
Contactpersoon: Mevr Tariana CARVALHO, Business Tourism Coordinator
E-mail: tcarvalho@ville-roissy95.fr
Tel: +33 (0)1 34 29 43 40
www.hotels-roissy-tourisme.com

Of wat dacht u van het maken van een
wandeling in het landelijke Luzarches,
op nog geen half uur van CDG? Ook
Parc Astérix en Disneyland Paris®
zijn vlakbij, net als de meer culturele
hoogtepunten
Château
d’Ecouen,
Chantilly, de abdij Royaumont en het
archeologische museum Archea.
PARIJS VLAKBIJ
Naast de pendelbus is Parijs goed
bereikbaar met de RER of met de
normale busdienst, zowel vanaf het
vliegveld als de Orangerie. Het VVV
helpt u graag verder bij het opzetten
van een goed in elkaar stekend zakelijk
evenement!
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VERSAILLES, BUSINESS DESTINATION

RESTAURANT THÉÂTRE REMINISENS

De grootsheid van vroeger, de gastvrijheid van nu

Terug naar de barok! Een magische avond in Versailles

Versailles met zijn schitterende paleis en tuinen staat over de hele wereld bekend als een van de mooiste
toeristenbestemmingen van Frank
rijk. Het aanbod aan hotels en restaurants is er dan ook zeer royaal.
In combinatie met zijn Palais des
Congrès, actieve ondernemersclub
en het behulpzame Office du Tourisme maakt dat van Versailles ook
een uitstekende zakenbestemming!

Versailles ligt op 24 km van vliegveld
Paris Orly en op 45 km van Paris
Charles de Gaulle. Vanuit Parijs zelf
zijn er allerlei mogelijkheden om Versailles snel te bereiken met het openbaar vervoer.
BEHULPZAME
ONDERNEMERSCLUB
Wie de mogelijkheden wil bespreken
voor een meeting, congres of seminar
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wordt van harte uitgenodigd contact
op te nemen met de Club Grand Versailles, Destination Affaires. Dit is een
samenwerkingsverband van 23 lokale
professionals die allen het charter ‘Business Friendly’ hebben ondertekend
en gezamenlijk optrekken om de zakelijke markt te bedienen. Onder hen hoteliers, traiteurs, restaurants, zaken- en
congres centra en DMC.

Enkele van de partners zijn:
- Het Waldorf Astoria Trianon Palace,
prachtig gelegen aan de rand van het
kasteelpark en zojuist gelauwerd met
een vijfde ster.
-Meerdere gastronomische restaurants: Ore de Ducasse in het paleis van
Versailles zelf, La Table du 11 en het
restaurant Gordon Ramsay - met 1* Michelin ster, in het Waldorf - en het ba-

rokke theater-restaurant ReminiSens.
In Versailles is het vullen van een agenda geen enkel probleem! Denk bij
voorbeeld aan:
- het bijwonen van een voorstelling in
het kasteelpark, overdag of ’s avonds,
met muziek rond de vijvers of de
vuurwerkshow ‘Marie-Antoinette’
- actief en leuk: paardrijden in het
kasteelpark, een fotosessie met historische kleding, een kookcursus, naar
de markt bij de Notre-Dame of een bezoek aan de antiekwijk
- culturele bezoeken, het kasteel zelf
natuurlijk (op eigen gelegenheid of in
groepsverband), de ruiteracademie,
de moestuin van de koning en de mag
nifieke kaatszaal van het paleis. Ook
organiseert het Office du Tourisme tegenwoordig een Street Art-toer.
Kortom, voor een vorstelijk onthaal
naar Versailles!

Een diner in theater-restaurant ReminiSens is een unieke en originele ervaring! De ingrediënten?
De locatie: een barokke salon in Versailles, met muziek en decoraties uit de
zeventiende en achttiende eeuw. Ook het
personeel is gekleed in de kostuums uit
deze interessante en weelderige periode.

De keuken: op de tafel verschijnen gastronomische gerechten gebaseerd op
recepten uit dezelfde periode. Verpakt
in een modern jasje, met liefde gemaakt
door onze professionele keukenbrigade.
Rond de tafel: toneel! Acteurs en theatermakers voeren originele scènes op, vol
historische anekdotes uit de tijd dat het
aan het hof van Versailles altijd gonsde
van de roddels en de geruchten. Zonnekoning Louis XIV, Marie-Antoinette, Louis
XV en tuinarchitect André Le Nôtre: ze

komen allemaal voorbij!
De toneelstukjes worden opgevoerd in
het Frans of het Engels.

Het theater-restaurant ReminiSens is
geopend van woensdagavond tot zaterdagavond, op reservering. Het cabaret
baroque is meer dan bereid om van uw
speciale evenement, teambuilding of zakelijke diner een extra groot succes te
maken, door samen te kiezen voor het
best passende thema. De seminarzaal
kan desgewenst geprivatiseerd worden
voor een hele of halve dag.

VOOR MEER INFORMATIE

VOOR MEER INFORMATIE

VERSAILLES, BUSINESS DESTINATION
Contactpersoon: Mevr Corinne GUÉNIOT, Responsable Promotion
E-mail: cgueniot@ot-versailles.fr
Tel: +33 (0)1 30 21 66 86
https://en.versailles-tourisme.com/

RESTAURANT THÉÂTRE REMINISENS
Contactpersoon: Mevr Caroline MASSELIN, Directrice
E-mail: contact@reminisens.fr
Tel: +33 (0)1 39 23 10 65
www.reminisens.fr

In overleg wordt het programma samengesteld, waarbij diverse dinerformules
mogelijk zijn: het Dîner des Comtesses
met vier gangen, het Dîner des Marquises
met vijf gangen of het totaal uitbundige
Dîner des Duchesses met niet minder
dan zeven gangen.
Gecombineerd met een passend toneel
stuk wordt een avond in ReminiSens voor
uw gasten zo een magische belevenis die
ze niet snel zullen vergeten!
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HOTEL LA CITADELLE METZ

DESTINATION NANCY

Historisch gebouw waar ook de keuken geschiedenis schrijft

Nancy: innovatieve metropool, actieve congresstad

Want de keuken van dit imposante
etablissement midden in Metz is
door Michelin beloond met een ster.
Zo heeft Hotel La Citadelle alles in
huis voor een geslaagd verblijf dat
uw gasten nog lang zal bijblijven.
AUTHENTIEKE SCHOONHEID
La Citadelle, gebouwd in 1556, is een
officieel Bâtiment de France en torent
uit boven het historische centrum van
Metz. Na een indrukwekkende renovatie opende hier in 2005 het Hôtel La
Citadelle. Het interieur is modern, maar
in harmonie met het rijke verleden. Natuursteen, glas en metaal in samenspel
met moderne kunst geven het gebouw
rust, charme en raffinement.

AAN TAFEL!
Er zijn twee restaurants. La Table is het
sterrenrestaurant waar chef Christophe
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Dufossé excelleert met een actuele,
creatieve en elegante keuken. La Brasserie biedt alle dagen van de week een
mooie lunch en een mooi diner in een
ontspannen, hedendaagse ambiance.
Bijzonder: ‘La Salle à manger du
Chef’, een privéruimte waar vier tot tien
personen kunnen aanschuiven alsof
ze bij Christophe Dufossé thuis te gast
zijn. Hij verrast met acht gangen ‘show
cooking’: een heerlijke ervaring!

KAMERS MET WARMTE EN STANDING
Dit boetiekhotel heeft 68 kamers waaronder twee suites - met veel warme rood
tinten. Voor zakelijke bijeenkomsten zijn vier zalen beschikbaar.
Samen met de loungebar een volmaakte wereld voor een verblijf op niveau, ver weg van de drukte van de
stad.

Groepen voelen zich hier bijzonder
in de watten gelegd, cultuurliefhebbers vermaken zich in de omgeving
uitstekend en ook voor zakenreizigers
zijn de ligging en de voorzieningen van
La Citadelle perfect.
CULINAIRE CURSUSSEN
Gastronomie is hier de drijfveer en daar
om biedt La Citadelle ook workshops
aan, met als thema’s koken, bakken en
wijnkennis. Een ontspannend programmaonderdeel tijdens zakelijke bijeenkomsten!

Sowieso kunt u hier met alle speciale
lunch- en dinerwensen terecht, hoe
klein of groot uw gezelschap. Het Traiteur Team gaat graag aan de slag met
de locatie, aankleding, presentatie en
amusement rond de culinaire prestaties
van chef Christophe Dufossé.

De meest mediterrane stad in de
bovenste helft van Frankrijk: een
adequate omschrijving van Nancy.
Waarom? Dat ontdek je vanzelf in het
bruisende hart van deze mooie metropool, waar gezelligheid, historie
en bruisende evenementen hand-inhand gaan.
LEVENDIGE STAD
Nancy is vol levenslust. Dat zie je van
het oude centrum tot aan de Place Stanislas, waar het wemelt van de musea,
podia, zalen, bars en restaurants. De
oude hoofdstad van de hertogen van
Lotharingen heeft een gepassioneerde
en moderne ‘art de vivre’ ontwikkeld.
CULINAIRE WORKSHOPS EN PROEVERIJEN
Meteen maar bekennen dat het een
stad voor zoetekauwen is. Boek een
smakelijke workshop of ’visite apéritive’
om je te verdiepen in de specialiteiten
met het label Nancy Passions Sucrées,
zoals het snoepje bergamote, de lokale
macarons en het aangeschoten puddinkje baba au rhum. Een glaasje wijn
erbij van de Côtes de Toul, en u bent
verkocht. Maar een echte quiche Lorraine leren maken kan natuurlijk ook.

sessies. Het Convention Bureau staat
u graag met raad en daad bij, om uw
plannen uit te werken tot een ideaal
programma!

GROTE EVENEMENTEN
De Métropole du Grand Nancy organiseert om de paar jaar grote evenementen die recht doen aan het grote
artistieke en culturele erfgoed van de
stad en z’n omgeving. Zo stonden al
centraal de Renaissance, de Verlichting en de art-nouveau revolutie van de
École de Nancy. In het najaar zindert de
stad door het Festival Nancy Jazz Pulsations, maar ook door het Fêtes de St
Nicolas en de pop-up tuin op het Place
Stanislas. Een perfect moment voor uw
gasten om dit grote plein dan op een
heel andere manier te beleven.

DUURZAAMHEID BELANGRIJK
DESTINATION NANCY heeft het
ISO-certificaat 20121 en streeft samen
met zijn lokale partners naar meer
duurzaamheid. Waar mogelijk gaan
verplaatsingen te voet, per fiets of per elektrisch - openbaar vervoer, er wordt
gewaakt voor voedselverspilling, gelet
op afvalscheiding en lokale en regionale producten krijgen voorrang. Alles
voor het algehele welzijn van uw gasten
en voor de mensen in Nancy zelf!

Nancy is als een Zuid-Europese stad
vol cultuur, kunst, sport, wetenschap
en digitale verrassingen. Een sfeer
vol traditie en moderniteit, en een toegewijde innovatieve omgeving voor uw
meetings, incentives en team-building-

VOOR MEER INFORMATIE

VOOR MEER INFORMATIE

HOTEL LA CITADELLE METZ - MGALLERY
Contactpersoon: De heer Romain CLEMENT, Sales Manager
E-mail: r.clement@maison-dufosse.com
Tel: +33 (0)3 87 17 17 17
www.citadelle-metz.com/en/

DESTINATION NANCY
Contactpersoon: Mevr Virginie PATON, MICE Promotion Executive
Officer
E-mail: vpn@destination-nancy.com
Tel: +33 (0)3 83 36 82 12
www.destination-nancy.com
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BORDEAUX EXCELLENCE

HOTELS SBM MONACO

Persoonlijk en gepassionneerd DMC adres

Zakelijke evenementen in Monaco met klasse

Bordeaux Excellence is al 15 jaar een
vertrouwd DMC-adres in Bordeaux.
Joëlle is er uw eerste aanspreekpunt
voor alle MICE-aanvragen en luxe privéreizen, Christophe de man voor de
zee- en riviercruises. De sleutel van het
succes van Bordeaux Excellence? De
persoonlijke aanpak van beide harde
werkers én het uitgebreide netwerk
van gepassioneerde experts waarmee
ze samenwerken.
In het adressenbestand van Joëlle en
Christophe staan de beste mensen en bedrijven om in te huren vanaf La Rochelle
tot aan Bilbao, inclusief Baskenland, Cog
nacstreek en Dordogne. Met dit bureau
treft u altijd de speciaalste adressen, de
origineelste programma’s en de exclusiefste locaties.

HEERLIJKE HOTELS
Zo is Bordeaux Excellence kind aan huis
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bij hotels als:
- Grand Hotel Bordeaux 5*: 148 kamers
en suites in het historische centrum van
Bordeaux, met een uitbreiding van twintig
suites op komst, een wijnbar en kunstgalerie.
- Les Sources de Caudalie 5* en Palace, met 61 kamers en suites midden
in de wijngaarden. De titel ‘Palace’ werd
onlangs verkregen, vooralsnog als enige
hotel tussen de wijnranken.
- Chai Monnet 5*: het eerste vijfsterrenhotel van Cognac, gevestigd in de historische Chais Monnet uit 1838. Het hotel
telt 92 kamers en een spa en is nu ruim
een half jaar open.
- Radisson Blu 4*: 125 kamers een
golfpractice op het dak in de nieuwe hippe
wijk rond het Cité du Vin.

BIJZONDERE LOCATIES
Ook brengt Bordeaux Excellence u zorgeloos bij bijzondere locaties als La
Meca, een expohal van 1.120 m² die deze
zomer zijn deuren opent. Het bevat de

Hotels SBM Monaco is een van de
meest prestigieuze hotel groepen van
de Rivièra. Het verzamelt het legendarische Hôtel de Paris Monte-Carlo 5*,
Hôtel Hermitage Monte Carlo 5*, het
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 4*en
het Monte-Carlo Beach Hotel 5*.

belangrijkste hedendaagse kunstcollectie
van Frankrijk, met werken van onder andere Jeff Koons.
Uniek op wereldschaal is de hightech en
interactieve Cité du Vin, voor een complete wijnervaring die alle zintuigen prikkelt.
Een ander zinnenstrelend idee: organiseer een avond in een van de authentieke markthallen waar het zuidwesten
van Frankrijk om bekend staat. Trop bon!
En de lijst van mogelijkheden gaat door,
zoals Bordeaux ontdekken op de fiets,
wijn
proeven op een kasteel of hoog in
een boom, zelf truffels zoeken, rondkij
ken bij een oesterkweker in een pittoresk
havenplaatsje, door het wijngebied toeren
op een motor met zijspan of in een lelijk
eendje, paragliden vanaf de hoogste duin
van Europa, leren surfen van een kampioen: Bordeaux Excellence regelt het!

Hotels SBM Monaco is de beste keuze
voor al uw Meet-Centives op maat in Monaco. Het verzamelt 4 hotels, meer dan
33 restaurants en bars, 50 vergaderzalen.
Alle soorten evenementen zijn moge
lijk
door het brede en unieke aanbod van
incentives. Wij garanderen u een onvergetelijk evenement voor uw klanten. Elk
hotel beschikt ook over een spa, er zijn 23
tennis banen en een golf baan (18 holes).

Ook mogen het wereldberoemde Casino de Monte-Carlo en de Buddha Bar
Monte-Carlo niet overgeslagen worden.
Van de 4 hotels zijn het Hotel Hermitage
Monte-Carlo (5*) en het Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort (4*) zeer geschikt voor seminars en incentives.

HOTEL HERMITAGE MONTE-CARLO
Het Hotel Hermitage Monte-Carlo is een
perfecte combinatie tussen klassiek en
modern. Het biedt 278 kamers en 13
vergaderzalen en is volledig gericht op
MICE. Het hotel heeft een prachtige centrale ligging met het Casino op steenworp
afstand en een fantastisch uitzicht op de
haven.
MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT
Het Monte-Carlo Bay Hotel & Resort is
omringd door weelderige tuinen en biedt
334 kamers met balkon, 15 vergader-

VOOR MEER INFORMATIE

VOOR MEER INFORMATIE

BORDEAUX EXCELLENCE
Contactpersoon: Mevr Joëlle KOLICH, Manager FIT Deluxe & MICE
E-mail: jkolich@see-travel.com
Tel: +33 (0)5 56 44 27 68
www.bordeauxexcellence.com

HOTELS SBM MONACO
Contactpersoon: Mevr Julie DURANTON, Business Development
E-mail: J.Duranton@sbm.mc
Tel: +377 98 06 17 10
www.montecarlomeeting.com

zalen die geheel in te richten zijn naar
uw wensen. Dit hotel kan volledig geprivatiseerd worden en biedt ruimte tot 500
personen. Het beschikt tevens over een
aparte entree voor groepen.

NIEUW CONFERENTIECENTRUM
De laatste aanwinst van de SBM groep,
Monte-Carlo One, opende haar deuren
begin juni bij het Place du Casino. Dit
nieuwe conferentiecentrum beslaat 1445
m² en telt 9 zalen voor zakelijke evenementen. De plenaire zaal biedt plaats
aan 300 personen en het auditorium aan
80 personen. In de ruime foyer van 500
m² kunnen verschillende evenementen
gehost worden en ook Jardins des Boulingrins aan de overkant kunnen geprivatiseerd worden voor een cocktail of evenement.
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Begin
oktober
organiseert
het
hoofdkantoor van Atout France met
diverse partners het France Meeting
Event, een internationaal VIP MICE
event in Parijs. Voor dit event worden
VIP MICE professionals uit de hele wereld uitgenodigd voor netwerken en
exclusieve bezoeken in Parijs gekoppeld aan een prestigieus sport evenement. In dit artikel geven wij meer
informatie over de partners die bij het
evenement betrokken zijn.

PARIJS NR 1 ZAKENREIS BESTEM
MING
Volgens het laatste rapport van het International Congress and Convention Association (ICCA) staat Parijs weer op nummer 1 als zakenreis bestemming. Met in
totaal 212 internationale meetings vorig
jaar die aan de criteria van ICCA voldoen
heeft zij 40 evenementen meer georganiseerd dan de runner up Wenen. De
opening van het Paris Convention Centre
eind 2017 bij het Paris Expo Porte de Versailles congres complex heeft daar zeker
aan bijgedragen. Zij zijn nu de grootste
conferentie venue in Europa en hebben
direct ook enkele belangrijke Europese
en internationale congressen kunnen
hosten.
Dagelijks vinden in Parijs zo’n 300 evenementen plaats. Daaronder jaarlijks
terugkerende toppers als het Fête de
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FRANCE MEETING HUB

FRANCE MEETING HUB

VIP MICE event in Parijs

Parijs eenvoudig bereikbaar met Air France-KLM of Thalys

la Musique en de Museumnacht, grote
kunst tentoonstellingen in elke stijl, gastronomische festivals, grote sportevenementen. Ook Trade fairs die zowel voor
professionals als voor de consument
toegankelijk zijn als Maison du Chocolat
of de Paris Air Show trekken veel bezoekers.
www.parisinfo.com

ORIGINELE EVENEMENTEN LOCATIE
Bij de vele nieuwe evenementen locaties die de afgelopen jaren openden
hoort ook zeker de geheel gerenoveerde
legendarische paardenrenbaan Paris
Longchamp. Op verzoek van beheerder
France Galop heeft architect Dominique
Perrault een gedurfd ontwerp neergezet
met openlucht cafés, restaurants en een
dakterras van 500m2. Aan het milieu is
gedacht met zonnepanelen op het dak en
geothermische verwarming. Voor (zakelijke) evenementen zijn er vele mogelijk
heden, met 70.000 m2 buitenterrein en
10.000 m2 flexibele en ingerichte binnen-

ruimtes, 17 suites en 12 privé kamers.
Deze zomer vinden er muziekfestivals
plaats en treden regelmatig DJ’s op.
www.parislongchamp.com en
www.france-galop.com

IDEAAL VERBLIJF HOTEL PULLMAN
PARIS TOUR EIFFEL
Dit comfortabele en elegante hotel van
de Accor groep ligt aan de voet van de
Eiffel Toren, op de ‘rive gauche’. Met zijn
430 kamers, 23 moduleerbare ruimtes
voor zakelijke evenementen, waaronder
een balzaal is dit een ideale plek voor de
moderne zakenreiziger. In bar-restaurant
FR\AME kan iedereen van 12u tot 23u
terecht voor een Frans-Californisch getint
hapje en drankje. De bar kan geprivatiseerd worden voor afterworks of evenementen met live muziek.
www.accorhotels.com

PRESTIGIEUS DINER IN PALACE HOTEL
Hotel de Crillon werd in 1758 in opdracht
van koning Lodewijk 15e gebouwd aan
het Place de la Concorde als résidence
om er hooggeplaatste personen te ontvangen. Zes jaar geleden sloot het hotel

tijdelijk haar deuren voor een renovatie
om het de gast van vandaag de dag nog
steeds zo veel mogelijk naar de zin te
maken in een luxe en eigentijds interieur.
Want het is niet voor niets geklasseerd
als Palace Hotel. Wie hier verblijft kan
gebruik maken van zwembad, spa, kapper, fitness en geniet van een uitstekende
keuken en wijnen. Het hotel beschikt over
verschillende zalen voor (zakelijke) evenementen, waaronder de Aigles (93 m²)
en Batailles (60 m²) waar de deelnemers
aan het France Meeting Event genieten
van een diner.
w w w. r o s e w o o d h o t e l s . c o m / e n / h otel-de-crillon

Wie naar Parijs reist met het openbaar
vervoer kan kiezen voor het vliegtuig
of voor de Thalys.

AIR FRANCE – KLM
GLOBAL MEETINGS & INCENTIVES
Air France KLM heeft een handige tool
ontwikkeld voor wie een zakelijk evenement, beurs, conferentie of seminar in het
buitenland organiseert met meer dan 10
deelnemers. De organisator maakt eenvoudig een event account aan. Deelnemers boeken met korting zelf hun ticket,
met aankomst/vertrek tot 7 dagen voor
en na het evenement. Zij ontvangen ook
hun Flying Blue miles. De organisator ontvangt gratis tickets bij een bepaald aantal deelnemers en een gepersonaliseerde
communicatie kit.
http://globalmeetings.airfranceklm.com

rijs, vanaf Schiphol is dat 3u02 en vanaf
Rotterdam 2u37. Aan boord is de reiziger
gegarandeerd van een uitstekende service, goede catering, meertalig personeel
en ergonomisch comfort. Hij of zij kan tij
dens de reis gebruik maken van het WiFi
netwerk.
Sinds april rijden er dagelijks ook twee
treinen naar Roissy-Charles de Gaulle en
Marne la Vallée (Disneyland Paris ®), om
7u15 en 15u15. Vanaf Amsterdam is de
reistijd 3u40 en vanaf Rotterdam 2u48
www.thalys.com

THALYS
Dankzij de hoge snelheid is de reistijd
vanaf Amsterdam slechts 3u18 naar Pa-
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