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Club Justine Henin

Koru Boutique Hotel

EEN ACE OP EEN BOOGSCHEUT

WERK EN PLEZIER ALS VARIATIE OP

MEER DAN EEN SCHOOL

VAN BRUSSEL

HET THEMA REIZEN

EEN ERVARING

Een professionele bijeenkomst of een
teambuilding in het centrum van
de vroegere nummer één van het
wereldtennis prestige gegarandeerd
3Square is in zee gegaan met de Club
Justine Henin om er een professionele
ontmoetingsplaats te creëren die aan de

Dit etablissement opende nog maar heel
onlangs de deuren tijdens de voorbije
zomer En het blijkt een heuse revelatie
in het dorpje Autre Eglise Alles is er

Voor muziek is dit een van de meest

opgebouwd rond het thema reizen
Zoals de 7 exclusieve kamers die de sfeer

elite van morgen wordt opgeleid
Maar het is ook een ideale omgeving

Spa

Muziekkapel Koningin Elisabeth

prestigieuze adressen ter wereld De

Muziekkapel Koningin Elisabeth is een
uitmuntend centrum waar de muzikale

oproepen van Azië Australië Nieuw

voor concentratie werk meditatie

hoogste normen beantwoordt De hele

Zeeland of Zuid Frankrijk

infrastructuur kreeg een nieuwe look en
nieuwe zalen met legendarische namen
als US Open Roland Garros Wimbledon
of Australian Open Hier snuif je de
legende van Juju helemaal op Zalen
met heel uiteenlopende capaciteit
12 a 200 personen een hall met plaats
voor 1 500 gasten een zuidgericht terras
voor 180 deelnemers alles is aanwezig
En het is niet uitgesloten dat Justine zelf
van de partij is voor een meet and greet
Conferenties seminaries recepties
presentaties teambuilding and much
more restaurant sports bar en
vanzelfsprekend ook een tennisbaan
service inbegrepen Hoog tijd voor een

voert u mee naar andere oorden en

samenhorigheid en uitwisseling
Allemaal troeven die ervoor zorgen dat

Ook de tuin

een exotisch gevoel In het restaurant
worden topgerechten geserveerd terwijl
u geniet van een rustgevend uitzicht

op de tuin De bar in een gezellige

de studenten uit alle werelddelen alles

sneller oppikken Maar de Muziekkapel
Koningin Elisabeth is meer dan een
school Het is een totaalervaring In

hetzelfde kader kunnen immers
hoek met open haardvuur is ideaal om
ook professionele evenementen
te verpozen na een dag van opperste
concentratie Tenzij u een sessie verkiest
plaatsvinden in alle discretie en heel
in het wellnesscentrum sauna hamam
j exclusief Concentratie werk meditatie
infraroodzonnebank zentuin
De Koru
samenhorigheid en uitwisseling
inderdaad
Het evenemententeam
Boutique Hotel Spa is een geknipt
adres voor uw evenementen seminaries
heeft een zeer ruime ervaring en
vergaderingen Drie volledig uitgeruste
biedt formules op maat aan maar
zalen en een team dat het programma
ook catering van topniveau Formules
met onder andere concerten of
samenstelt helemaal afgestemd op uw
wensen
kennismaking met de artiesten
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