Uw teambuilding bij Gosset Hotel Brussels

“Coming together is the beginning. Keeping together is progress.
Working together is success…” - Henry Ford

Gosset Hotel Brussels is de ideale locatie om van uw teambuilding een succes te maken:
stijlvolle vergaderzalen, uitmuntende brasseriegerechten, comfortabele kamers en een unieke ligging
aan de rand van Brussel.
Bent u op zoek naar een actieve activiteit? Of eerder iets cultureel?
Gosset Hotel Brussels biedt diverse mogelijkheden om uw teambuilding onvergetelijk te maken!
Uw teambuilding in combinatie met een smaakvolle lunch of diner?
Onze chef en zijn team staan klaar om u te verrassen met heerlijke gerechten.
Kom na de intensieve dag tot rust in een van onze comfortabele kamers.
Maak uw keuze uit onze volgende activiteiten en beleef een unieke ervaring met uw team.
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Showcooking
Heerlijke gerechten, een ontspannen sfeer en een goede dosis humor vormen samen het ideale
recept voor een avond vol plezier met de collega’s.
Wij verwelkomen uw genodigden aan de bar van onze brasserie.
Tijdens het aperitief maken we een drietal hapjes klaar.
Onder begeleiding van de chef wordt in groepjes een eigen menu klaargemaakt.
We bieden een voorstelmenu aan, maar dit kan volgens uw wensen aangepast worden.
Ons geschoold personeel staat garant voor een leerrijke avond met culinaire hoogstandjes.
Na de sessie krijgen de deelnemers de receptenfiches mee naar huis zodat ze hun kookkunsten
nog eens kunnen bovenhalen voor vrienden en familie.
Aantal personen:
Duurtijd:
Opmerkingen:
Locatie:
Aantal deelnemers
Tot 15 personen

Maximum 15 personen
4u
Enkels ’s avonds mogelijk
Gosset Hotel Brussels
Prijs incl. btw
€ 49.50 p.p.
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Ontdek Brussel
Ontdek de hoogtepunten van Brussel te voet en per bus.
De rondrit start met de bus en brengt u naar de belangrijkste trekpleisters in Brussel zoals
het Chinese Paviljoen, het Jubelpark, de Europese Wijk, het Justitiepaleis, het Warandepark,
de Wetstraat, de Sint-Michiels- en Sint-Goedele kathedraal,…
Na deze rondrit ontdekt u te voet het historische stadscentrum. U wandelt op en rond de
Grote Markt. Op de Grote Markt ontdekt u de prachtige kopieën van de gildehuizen uit de 19e eeuw
en het Gotische stadhuis. Nadien gaat de wandeling richting de Hubertus Galerijen,
de Beenhouwersstraat en het beroemde standbeeld van Manneken Pis.
De uitstap wordt afgesloten met een 45 minuten durende bezoek aan een chocolatier.
Er wordt een demonstratie en proeverij voorzien.
Aantal personen:
Duurtijd:
Opmerkingen:
Aantal deelnemers
20 personen
30 personen
40 personen

vanaf 20 personen
4u
Transfer van en naar Gosset Hotel inclusief
Prijs incl. btw
€ 52 p.p.
€ 38 p.p.
€ 30 p.p.
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Ground Control Gin tasting
Ontdek de geschiedenis van de gin en breng een bezoek aan de distilleerderij in het mooie
Pajottenland.
Het is een unieke beleving als je kan zien, voelen, ruiken en proeven hoe Ground Control
Gin, Jenever, Vodka en Whisky maakt.
Ground Control Gin is een ambachtelijk product met zelfgekweekte ingrediënten aan de basis.
De rondleiding start in de distilleerderij waar Manu (master distiller) uitleg geeft over
het productieproces, de verschillende grondstoffen en de geschiedenis van de gin.
Vervolgens ontdekt u de proeverij waar 4 gins eerst puur geproefd worden met woordje uitleg en
nadien in de mix (met tonic) na een demonstratie van de perfecte serve.
Tijdens de tasting worden er stevige streek- en seizoensgebonden hapjes voorzien waaronder
Vlaamse schotel, quiches en dessert. Wist je dat gin de hele maaltijd door geserveerd kan worden?
Aantal personen:
Duurtijd:
Aantal deelnemers
Vanaf 15 personen

vanaf 15 personen
3u
Prijs incl. btw
€ 30 p.p.
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Cocktails maken
Wil je zelf cocktails leren maken of de skills van echte bartenders of barlady aanleren?
Treed binnen in de magische wereld van het mixen en het shaken en leer al haar geheimen.
Wij nemen je mee op verre reis naar Cuba en vertellen je over de suikerrietplantages en het ontstaan
van rum. Na het proeven van 3 verschillende soorten rum is het tijd om zelf aan de slag te gaan.
Wij tonen voor hoe je met wat rietsuiker, limoen, munt, soda, ijs en rum een onvergetelijke mojito
en caipirinha kan toveren.
Ieder team krijgt een tafel met ingrediënten toegewezen en kan aan de slag. Het team dat erin slaagt
de lekkerste en mooiste gepresenteerde cocktail te maken, is de winnaar en verdient eeuwige roem.
Aantal personen:
Duurtijd:
Aantal deelnemers
Tot 10 personen
Tot 20 personen
Tot 30 personen
Per extra persoon

Onbeperkt
2u
Richtprijs excl. btw
€ 650 (groepstarief)
€ 1200 (groepstarief)
€ 1650 (groepstarief)
€ 50
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Make a film in one day
Het uitwerken van het scenario en storyboard, het filmen en de geluidsopname, het acteren en
regisseren, het zoeken naar de beste locaties, accessoires,… Alles wordt door jullie zelf uitgevoerd.
U vertrekt van een wit blad, maar u wordt uiteraard vakkundig bijgestaan door filmprofessionals.
Make a Film staat voor teambuilding, creativiteit en een garantie op humor, drama en fun.
Het maken van een film begint met een idee. Tijdens de gezamenlijke, geanimeerde brainstorm laten
we de ideeën rijkelijk vloeien. Alles is mogelijk.
In kleine teams (12 personen) ga je aan de slag om uw film verder vorm te geven.
Wat ga je dan filmen? Dat bepaal je zelf! Een eigen commercial of news flash.
Een comedy, horror of action movie? Fictie of bedrijfsgebonden? Het kan allemaal.
De nadruk komt in het bijzonder te liggen op het gemeenschappelijke doel:
een afgewerkte film binnen de gegeven tijd. Make a film in one day stimuleert communicatie,
creativiteit en teamspirit binnen uw organisatie.
Aantal personen:
Duurtijd:

8 - 200 personen
½ of 1 dag

Aantal deelnemers
1 groep (8-14 personen)
2 groepen (16-28 personen)
3 groepen (24-42 personen)
4 groepen (32-56 personen)
5 groepen (40-70 personen)

Richtprijs excl. btw ½ dag
€ 1320
€ 2200
€ 3300
€ 4400
€ 5500

Richtprijs excl. btw 1 dag
€ 1485
€ 2530
€ 3795
€ 5060
€ 6325

© Moodmaker
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© Moodmaker

Chain reaction
Denk aan volgende situatie: een balletje rolt door een buis, botst tegen een auto, de auto rijdt en
doet dominostenen vallen, de dominostenen… juist ja… een kettingreactie.
Chain reaction is een unieke teambuilding waarbij iedereen samenwerkt aan het project, namelijk
een zo lang mogelijke kettingreactie maken. Elk detail telt en iedereen is verantwoordelijk voor het
welslagen. Net zoals in uw bedrijf.
Chain reaction kan zowel indoor als outdoor plaatsvinden.
Aantal personen:
Duurtijd:
Aantal deelnemers
20 - 35 personen
35 - 150 personen

20 - 250 personen
2u - 2u30
Richtprijs excl. btw
€ 1575
€ 45 p.p.

© Moodmaker
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Interactieve quiz
Leg de koppen samen en test je kennis over de meest uiteenlopende onderwerpen:
vergeten groenten, geuren en smaken, actualiteit, film, muziek,…
Elke quizronde wordt gespeeld volgens een ander principe waardoor de stand na iedere ronde er
helemaal anders kan uitzien. We maken ook gebruik van tablet pc’s om interactief en multimediaal
te gaan.
Bovendien kunnen er ook bedrijfsspecifieke vragen en praktische opdrachten in verweven worden
zoals ons eigen stokkenvangspel,…
Onze quiz leent zich ook ideaal om tussen de gangen door van een diner gespeeld te worden.
Samenwerking en plezier staan in elk geval voorop.
Aantal personen:
Duurtijd:
Aantal deelnemers
Tot 20 personen
Tot 30 personen
Tot 40 personen
Per extra deelnemer

20 - 60 personen
2u - 4u
Richtprijs excl. btw
€ 900 (groepstarief)
€ 1350 (groepstarief)
€ 1800 (groepstarief)
€ 40 p.p.
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Goochel workshop
Leer goochelen in een handomdraai!
Via deze originele en magische groepsactiviteit leer je in een handomdraai een aantal verrassende
trucs van een meestergoochelaar.
Tijdens de workshop zullen creativiteit, presentatie en teambuilding de rode draad vormen in een
korte reis door de wereld van magie en illusie. Je transformeert tot een ware entertainer waarbij de
manier waarop je een truc uitvoert veel belangrijker blijkt dan de truc zelf.
The sleight of hands, vakjargon voor vingervlugheid, kun je oefenen. De presentatie - de afleiding van
de toeschouwer - is de ware kunst.
Aan het einde van de goochelworkshop bezit je geheime kennis en vaardigheden.
Kennis die eigenlijk alleen bestemd is voor de goochelwereld.
Aantal personen:
Duurtijd:
Aantal deelnemers
Per deelnemer

minimum 12 personen
2u
Richtprijs excl. btw
€ 40 p.p.

Contacteer ons voor meer informatie en reservaties:
info@gosset.be - 02 466 21 30
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