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Meeting - Incentives - Congressen
Visit Bruges Convention Bureau
GRATIS DIENST
T +32 (0)50 444 666
meeting@brugge.be
www.visitbrugesconventionbureau.be/nl
Tot uw dienst!
Onze ervaring & vakkennis staan ten dienste van uw congres, bijeenkomst, evenement of verblijf in Brugge. U
kunt volop op onze medewerkers rekenen in uw zoektocht naar de geschikte locatie en
faciliteiten. Zo kunt u uw collega’s, klanten, sectorgenoten, bezoekers of congresdeelnemers in optimale
omstandigheden ontvangen. Onze beloning? Uw tevredenheid!
EÉN TELEFOONTJE VOLSTAAT!
U bent van plan een evenement, congres, seminarie of incentive in Brugge te organiseren?
Doe een beroep op de vele gratis diensten van het Visit Bruges Convention Bureau.
• Bespaar tijd & geld: we zoeken voor u de locaties, de hotels en de juiste contactpersonen
• Gratis overzicht van prijzen en beschikbaarheden van hotels, vergaderzalen en congreslocaties
• Gratis online hotelboekingsmodule voor congresdeelnemers: we selecteren samen met u de hotels waaruit uw
deelnemers kunnen kiezen
• Congressisten worden officieel ontvangen in het statige decor van ons historische stadhuis: een unieke
belevenis voor congresdeelnemers (vanaf minimum 2 overnachtingen)
• Gratis advies & begeleiding voor de samenstelling van uw programma
• Wij nemen u alle zorgen uit handen: van afspraken tot reservaties en eventuele opties
• U blijft altijd up-to-date dankzij de meest actuele informatie en documentatie

https://www.visitbrugesconventionbureau.be/item.php?itemno=104&lang=NL
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Secrets of Bruges
Word ambassadeur bij Visit Bruges

Infokantoren
Infokantoor Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Vandaag gesloten
Infokantoor 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Vandaag gesloten
Infokantoor Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Vandaag gesloten
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