
TCC Experience 
GIVE LOVE TO YOUR BUSINESSPARTNERS 

2022-2023

WE HELPEN JOU BIJ HET BEDANKEN
VAN JOUW GOEDE KLANTEN,
MEDEWERKERS & PARTNERS.

BEPAAL JOUW BEDRIJFSCULTUUR!
LAAT VERBONDENHEID NIET MEER
AAN HET TOEVAL OVER. 

customercare@t-rest.be     -     tcc.t-rest.be     -     02/310.05.76

tel:003223100576


V O O R S T E L  1

TCC 
UNFORGETTABLE 
EXPERIENCE 
Een weekend waar ze lang gaan van
nagenieten. Totale luxe. 

° Persoonlijk 1 op 1 planning en ontvangst
° Gastronomisch 7-gangen diner in een uniek kader
° Aangepaste wijnen & dranken
° Luxe overnachting in een kasteel
° Uitgebreid ontbijt
Bij mooi weer in het prachtige park aan de vijver.

° Taxiservice (ophalen dag 1 / terugbrengen dag 2)
*50 km afstand voor elke rit inbegrepen. 

° Champagne op de kamer
° Geschenk bij het verlaten van het kasteel
Om nog lang te kunnen nagenieten van hun bezoek. 
Een mooie herinnering van deze uniek beleving.

Aanbod

We laten jouw gasten een onvergetelijke 2 daagse
beleven. Ze worden verwend vanaf ze de taxi instappen
tot ze weer veilig worden thuisgebracht. 
Creëer verbondenheid voor het leven.  
Jouw gasten gaan deze beleving nooit meer vergeten. 

€1017 
prijs voor 2 personen 
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SLEEP
WINE 
& DINE  
Een heerlijk dagje weg. 

° Persoonlijk 1 op 1 planning en ontvangst
° Gastronomisch 5-gangen diner in een uniek kader
° Aangepaste wijnen & dranken
° Luxe overnachting in een kasteel
° Uitgebreid ontbijt
° Geschenk bij het verlaten van het kasteel
Om nog lang te kunnen nagenieten van hun bezoek. 
Een mooie herinnering van deze uniek beleving.

Aanbod

Jouw gasten worden een volledige avond en nacht
meegenomen in een heerlijke beleving. De ideale manier
om jouw businesspartners te bedanken en de relatie te
versterken.  

€619 
prijs voor 2 personen 
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DINING
SERVICE 
Jouw partners culinair verwennen

° Persoonlijk 1 op 1 planning en ontvangst
° Gastronomisch 7-gangen diner in een uniek kader  
° Aangepaste wijnen & dranken 
° Geschenk bij het verlaten van het kasteel 
 Om nog lang te kunnen nagenieten van hun bezoek. 
Een mooie herinnering van deze uniek beleving.

Aanbod

We nodigen jouw gasten met de grootste zorg
persoonlijk uit. We laten niets aan het toeval over, het
beste tafeltje wordt gereserveerd om te kunnen 
 genieten van een magisch culinair moment. 

€449 
prijs voor 2 personen 
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