
Op 8 September 2022 vindt de 2e editie van Travel Tribute
plaats bij Bistro 31, gelegen aan het golfterrein in Puurs. 
200 professionals uit de toerismesector worden verwacht voor
een avond netwerken, muziek, cocktails en BBQ

 Blij weerzien
Na een drukke zomer komen we samen om het
nieuwe seizoen in te luiden, onze
zomerverhalen te delen en te klinken op een
succesvolle toekomst!  Een ideaal moment om
samen te komen met de collega's!

De liefde gaat door de maag
Buiten de passie voor toerisme die ons bindt
houden we allen wel van een lekker hap en een
fris drankje.
Bistro 31 zorgt voor een "Surf & Turf BBQ". 
 Bar Nand, samen met House of Drinks
verzorgen de welkom cocktails.

Music Maistro
Ben je fan van spotify?  Ga dan alvast op zoek naar
onze playlist "Travel Tribute" en laat ons weten
welk jouw favoriet nummer is van deze zomer! 
 We voegen het toe aan de lijst!

Count me in!
Kom je mee het glas heffen?  
We ontvangen je graag vanaf 18u
Schrijf je nu in!

Meer nieuws?
volg ons ook zeker op facebook voor de laatste
nieuwtjes!

Travel Tribute

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1pWnZR84nIUa6TNF0B2Uss2fPcKjdqQS_fv9RAhu4A5DW5Q/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/groups/1656976584413779


‘To find a man’s true character, play
golf with him.’ – PG Wodehouse

 Golf Club Puurs

Sport en ontspanning voor jong en oud, met
vrienden, collega en concurrent, ... Golf Club
Puurs beschikt over de ideale faciliteiten en een
atmosfeer waar iedereen zich thuis voelt.

Netwerken & Fun

Wil je graag met collega's, vrienden of klanten
een intiemer moment om bij te praten, dan is
de Travel Tribute Golf Rally de ideale
gelegenheid!
Nodig zelf je publiek uit of spreek af met
collega's en laat die golfclubs het daglicht nog
een keer zien.

Dagindeling

We ontvangen je vanaf 13u voor een licht
lunch alvorens de green te trotseren.
De voorziene afloop is rond 17u30 waar jullie
opgewacht worden met een verfrissend
aperitief en de uitslag van de Rally.

Count me in!

Schrijf je nu in!

Travel Tribute

Heb je na het golfen nog niet genoeg van het
gezellig samen zijn?  Sluit dan zeker aan voor
het Travel Tribute feest en BBQ!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7H1lZAF1dQkKqGeAa5KqDRMJZ6xV6Zb911wetu-s9I8IS8g/viewform?usp=sf_link

