
 

Tournai, un cadre unique pour 
vos activités professionnelles et 
team buildings ! Tournai, riche 
de son histoire de plus de 2000 
ans, est une ville d’art fière de 
ses deux monuments classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO: 
la Cathédrale Notre-Dame aux 5 
Clochers, alliant styles roman et 
gothique, et le Beffroi. 

Hôtel Alcantara****
    +32 69 21 26 48
booking@alcantara.be
hotelalcantara.be
        31         Tournai

Tournai, a unique environment 
for your professional activities ! 
Tournai, a 2000-year-old city of 
history and art, is proud of its 
monuments listed as a World 
Heritage site by UNESCO : Notre-
Dame Cathedral with its 5 towers 
combining Romanesque and 
Gothic styles, and the Belfry. 

Floreal 
Panoramique ***
florealholidays.be
     +32 69 89 16 16
mont.saint.aubert@florealgroup.be
        46         Mont Saint-Aubert

Hôtel Alizé****
     +32 56 56 15 61
alize@hotelalize.be
hotelalize.be
        62         Mouscron

Hôtel Horizon Ath 
    +32 69 44 51 11
info@hotelhorizon.be
hotelhorizon.be
        60         Ghislenghien

 Lille Métropole >  25 KM    114 hôtels
 Courtrai / Kortrijk > 30 km   20 hôtels 

             pro@visittournai.be
                  +32 69 22 20 45

visittournai.be  

CENTRE

Loger vos clients ou collaborateurs business 
Hotel accommodatie voor uw klanten en medewerkers
Hotel accommodation for clients and colleagues

         >>>  5 KM

ET AUSSI / EN OOK  / AND ALSO

     >>> 25 KM          >>> 40 KM

meetmeet    inin

meet in

Centre des congrès avec parcours touristiques 
immersifs, restaurant, terrasse panoramique

Congrescentrum met belevingsparcours, restaurant, 
panoramisch terras

Congress centre with experience tours, restaurant, 
panoramic terrace

Coming soon : Carré Janson (2024)

Doornik, een uniek decor voor Doornik, een uniek decor voor 
je professionele activiteiten ! je professionele activiteiten ! 
Met haar 2000 jaar geschie-Met haar 2000 jaar geschie-
denis is de kunststad trots op denis is de kunststad trots op 
haar twee monumenten erkend haar twee monumenten erkend 
als UNESCO werelderfgoed : als UNESCO werelderfgoed : 
de Notre-Dame Kathedraal met de Notre-Dame Kathedraal met 
haar 5 klokkentorens in romaanse haar 5 klokkentorens in romaanse 
en gotische stijl, en het Belforten gotische stijl, en het Belfort. . 



CITY GOLF

 Activities / teambuilding / networking

Citygolf is een sympathieke formule om te Citygolf is een sympathieke formule om te 
netwerken of om de teamgeest te versterken. netwerken of om de teamgeest te versterken. 
Het parcours bestaat uit 6 of 9 holes in de Het parcours bestaat uit 6 of 9 holes in de 
stad, en volgt de belangrijkste bezienswaar-stad, en volgt de belangrijkste bezienswaar-
digheden. Een golfanimator geeft instructies digheden. Een golfanimator geeft instructies 
voor spel en techniek, en toelichting bij voor spel en techniek, en toelichting bij 
monumenten. monumenten. 

Playing golf in the city: a fun way to esta-
blish contacts or strengthen team spirit! 
The course, made of 6 or 9 holes, crosses 
different tourist places of Tournai. A golf 
instructor gives instructions on how to play 
and explains monuments.

Le BRASS’ TOUR est un nouveau concept 
de balade pédestre dans le coeur histo-
rique de Tournai composé d’un quizz sur 
l’histoire et le patrimoine de la ville ainsi 
que des dégustations de bières locales 
accompagnées de produits du terroir dans 
des cafés typiques. De bons moments de 
détente et de découvertes en perspective !
 

Une manière ludique de découvrir le cœur 
urbain et historique de Tournai en compa-
gnie d’un guide et flâner le long de l’Escaut. 
Un moyen éco-responsable, silencieux et 
intuitif pour découvrir le patrimoine tout en 
s’amusant. 

Faites le plein de sensations fortes et 
partez à la découverte de la nature sur le 
site d’Ecopark Adventure, à seulement 
quelques kilomètres de la ville. Différents 
parcours dans les arbres et la plus grande 
tyrolienne de Belgique vous sont proposés! 
Combinez avec le Paintball Concept, vaste 
terrain outdoor à proximité. 

En équipe, essayez de résoudre différentes 
énigmes et d’activer les mécanismes qui 
mèneront à l’objectif ! Pour réussir, les par-
ticipants doivent observer, fouiller et bien 
communiquer !

Jouer au golf en centre ville : une formule 
sympathique pour nouer les contacts ou 
renforcer l’esprit d’équipe ! Le parcours, 
constitué de 6 ou 9 trous, traverse différents 
lieux touristiques présentés et expliqués par 
un « moniteur de golf ». 

BRASS’ TOUR

De BRASS TOUR is een nieuw concept De BRASS TOUR is een nieuw concept 
van stadswandeling in het historische hart van stadswandeling in het historische hart 
van de stad, bestaande uit een quiz over de van de stad, bestaande uit een quiz over de 
geschiedenis en het erfgoed van de stad geschiedenis en het erfgoed van de stad 
en proeverijen van lokale bieren, vergezeld en proeverijen van lokale bieren, vergezeld 
van lokale producten in typische cafés. en van lokale producten in typische cafés. en 
proeverijen van lokale bieren in typische proeverijen van lokale bieren in typische 
cafés, vergezeld van lokale producten. cafés, vergezeld van lokale producten. 
Goede momenten van ontspanning en Goede momenten van ontspanning en 
ontdekking in perspectief !ontdekking in perspectief !

The BRASS’ TOUR is a new concept of 
walking tour in the historical heart of Tour-
nai, consisting of a quiz on the history and 
heritage of the city and tastings of local 
beers in typical cafés. Good moments of 
relaxation and discovery in perspective!

SEGWAY IN THE CITY

Op de segway en onder begeleiding van Op de segway en onder begeleiding van 
een toeristische gids, verken je het histo-een toeristische gids, verken je het histo-
rische hart en flaneer je langs de Schelde. rische hart en flaneer je langs de Schelde. 
Een ecologisch verantwoorde manier om Een ecologisch verantwoorde manier om 
met de groep een leerrijk bezoek te brengen met de groep een leerrijk bezoek te brengen 
en tegelijk samen plezier te beleven.en tegelijk samen plezier te beleven.

A fun way to discover the historical heart 
of Tournai with a guide and stroll along 
the Scheldt. An eco-responsible, silent and 
intuitive way to discover the heritage while 
having fun.

ADVENTURE & NATURE

Ga op zoek naar sterke sensaties en (her)Ga op zoek naar sterke sensaties en (her)
ontdek de natuur. Op de site van de vroe-ontdek de natuur. Op de site van de vroe-
gere steengroeve « Carrière de l’Orient » gere steengroeve « Carrière de l’Orient » 
zijn in het Ecopark Adventures verschillende zijn in het Ecopark Adventures verschillende 
formules voor groepen en bedrijven mogelijk. formules voor groepen en bedrijven mogelijk. 
Combineer met Paintball Concept, een out-Combineer met Paintball Concept, een out-
door concept vlakbij. door concept vlakbij. 

A great location for thrill seekers and ad-
venturers :  Ecopark Adventures site, a few 
miles away from the city centre: different 
circuits of high ropes and the longest zip 
wire ride in Belgium are on offer. Combine 
with Concept paintball, a vast outdoor field 
nearby.

ESCAPE GAME

In team moet je een moeilijke opdracht ver-In team moet je een moeilijke opdracht ver-
vullen : alleen door samen te werken slagen vullen : alleen door samen te werken slagen 
de spelers in hun missie en kunnen ze het de spelers in hun missie en kunnen ze het 
mysterie oplossen. De spelers moeten mysterie oplossen. De spelers moeten 
observeren en goed communiceren! Enkel observeren en goed communiceren! Enkel 
in het Fransin het Frans
As a team, try to solve different puzzles 
and activate the mechanisms that will lead 
to the goal! To be successful, participants 
must observe, search and communicate 
well! In French only.


