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WIE ZIJN WIJ? 

U plant een bedrijfsfeest, conferentie, teambuildingsessie of een uitstap met 
werknemers of klanten, maar komt tijd en handen te kort om alles in goede 
banen te leiden? Laat u dan bijstaan door Artoria, specialist op het gebied van 
eventplanning. 

Artoria organiseert uw event in Gent en voegt er een historisch, cultureel of 
culinair accent aan toe. Door onze jarenlange ervaring, ons uitgebreid netwerk 
en onze grote professionaliteit kunnen wij elk project voorbereiden en uitvoeren 
op maat van uw budget. De mogelijkheden zijn uitgebreid, zowel voor kleine als 
voor grote groepen. Kies voor één van onze beproefde arrangementen of daag 
ons uit met een specifiek voorstel! 

In deze brochure vindt u een overzicht van ons aanbod. Ontdek wat Artoria voor 
uw organisatie kan betekenen.  

Over de Gentse cultuur valt zoveel te zeggen. Artoria vertelt u wat u nog niet 
wist en brengt u waar u nog niet bent geweest. Hoewel Gent ons voornaamste 
werkdomein is, stopt onze expertise niet aan de stadsgrenzen. Ook in het 
rustieke Meetjesland en de schilderachtig mooie Leiestreek kan Artoria u 
een onvergetelijk event bezorgen. Artoria laat zich tevens voorstaan op haar 
meertaligheid, dus ook uw buitenlands gezelschap is bij ons in goede handen. 

Neem vrijblijvend contact op via info@artoria.be, of op het nummer 09 375 31 61.
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Professionele congresbegeleiding
Van uitnodiging tot catering, Artoria verzorgt uw congres van a tot z. Gidsen verwelkomen uw 
gasten aan het hotel en nemen hen vervolgens mee voor een ontspannende en verrassende 
trip in het rijke verleden van de stad Gent. 

De stad als decor voor uw personeelsfeest
Verras uw personeel met een originele ontdekking van Gent en u zal merken dat Artoria 
diversiteit en flexibiliteit hoog in het vaandel voert. We nemen graag onze tijd om uw 
personeel of klanten op een verrassende manier in de bloemetjes te zetten. Op maat van uw 
organisatie zoekt Artoria naar een ideale formule voor uw personeelsfeest. 

Doelgericht vormingstraject
We stellen voor u een boeiend traject op, geholpen door onze expertise in historisch 
onderzoek en onze liefde voor de geschiedenis van de stad. Onder het motto ‘levenslang 
leren’ komt u meer te weten over deze mooie en merkwaardige plek.

EVENT OP MAAT 
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Thematische gidstochten
Gent is een prachtige stad, maar ze geeft haar ware gelaat niet zo snel bloot. Benieuwd naar 
de verhalen achter de gevels? Ga op stap met onze ervaren en enthousiaste gidsen. Deze 
gepassioneerde Gentenaars helpen u bij de ontdekking van de authentieke stad, met al haar 
legendes en merkwaardigheden. Laat u betoveren door de geschiedenis en charmeren door 
het gastvrije karakter van haar inwoners. 

Actieve stadsontdekking
De geknipte teambuildingsessie voor uw organisatie. U bepaalt zelf het parcours van uw 
stadsontdekking doorheen de binnenstad. Een routebeschrijving en enkele leuke Gentse 
weetjes zetten u op weg. Verwacht u aan uitdagende raadsels, verrassende tegenliggers en 
actieve uitdagingen. Welk team sleept de hoofdprijs in de wacht? Uiteraard wordt ook de 
innerlijke mens onderweg gesterkt… want geen geslaagde stadsontdekking zonder een 
dosis inspanning én ontspanning! 

Fietsstad bij uitstek
Of het nu met de fiets, bakfiets of tandem is, meer dan ooit profileert Gent zich als de fietsstad 
bij uitstek. Via fietsvriendelijke wegen bezoekt u het historisch en culturele erfgoed van de 
Gentse binnenstad. Al snel komt u te weten waarom de meeste Gentenaars hun tweewieler 
verkiezen boven hun auto. Voor elke groep stippelen wij de perfecte fietstocht uit en 
desgewenst regelen wij ook de huur van de fietsen en extra materiaal. 

ONTDEK GENT 
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Kunstroute
Al vele eeuwen is Gent een toevluchtsoord voor de meest getalenteerde artiesten van 
hun generatie. Van de gebroeders Van Eyck tot de Gentse architect Geo Henderick en vele 
anderen: stuk voor stuk hebben zij deze stad mee gevormd. Met onze ingenieuze kunstroute, 
waarin deze verschillende artiesten aan bod komen, kan u nu hun volledige nalatenschap aan 
Gent nader leren kennen. Deze routes brengen u op schitterende plekken waar u anders niet 
snel zou komen. 

Het atelier van de kunstenaar
Met maar liefst twee hogere kunstscholen in de binnenstad, schuilt er heel wat creatief talent 
achter de Gentse gevels. Pottenbakker, tapijtwever, glazenier of schilder: de kunstenaar 
stelt zijn atelier exclusief open en vertelt u graag over zijn passie. Laat u inspireren door de 
visie van een artiest die de dingen anders bekijkt. Het bezoek aan een kunstenaar kan ook 
gecombineerd worden met een van onze kunstroutes. 

Stille route in Gent
Op zoek naar rust en stilte? Ook dat is te vinden in Gent, zelfs in de binnenstad. Laat u door 
onze gidsen meetronen naar de meest rustieke plekken, zoals de vermaarde Begijnhoven, 
of het pittoreske Prinsenhof. Geniet in alle stilte van de schoonheid die u op deze speciaal 
uitgestippelde tocht zal ervaren. De stille route kan ook gecombineerd worden met een 
onverwachts streepje klassieke muziek door muzikanten op locatie. 

Het Gentse nachtleven
In Gent stopt het leven niet wanneer de zon ondergaat, integendeel zelfs. De stad heeft 
doorheen de jaren al heel wat opwindende muziek voortgebracht en het heeft een bijzonder 
gevarieerd uitgaansleven met een groot aanbod aan clubs en trekpleisters. Artoria maakt u 
graag wegwijs in dit uitgebreide aanbod en plant met veel plezier een onvergetelijke avond 
met de beste dj’s op de tofste locatie. U vraagt, wij draaien.

> ONTDEK GENT 
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Private rondleidingen
Wilt u in besloten groep een monument bezoeken, en het ontdekken zonder daarbij door 
anderen gestoord te worden? U even een middeleeuwse monnik, baljuw of ridder wanen? 
Dat kan allemaal, mits enige planning natuurlijk. Van het Gravensteen tot de Sint-Pietersabdij 
of het Stadshuis: de Gentse erfgoedlijst is zeer lang. Via Artoria ligt een private rondleiding in 
één van deze monumenten binnen handbereik.  

Nocturne in het Belfort
Een unieke nachtelijke wandeling door het 700 jaar oude Belfort brengt u van haar 
ondergrondse gangen naar haar torenhoge klokkenkamer. Ontdek locaties die enkel met 
gids toegankelijk zijn. Deze nocturne heeft alles wat een nocturne moet hebben: mysterie, 
historiek en spanning. Na de rondleiding wordt iedereen getrakteerd op een lekkere frisse 
Gulden Draak of een glaasje cava met chocoladedraakjes. En op het schitterende uitzicht over 
de fonkelende kuip van Gent. 

Beleveniswandelingen
Geen Gent zonder Gentenaars. Artoria biedt u daarom de kans aan in de voetsporen te treden 
van drie beroemde oud-stadsbewoners: Lieven Bauwens, de heks Tanneke Van Meldere 
en de volkse abt van de Sint-Baafsabdij. U komt in deze beleveniswandelingen te weten 
hoe hun leven verliep en wat hun plaats in de geschiedenis is. Zo leert u de mensen achter 
de legendes kennen, daarbij bijgestaan door de best mogelijke gidsen denkbaar: Lieven 
Bauwens, Tanneke Van Meldere én de abt zelf!

BELEEF GENT
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Mysterieuze scherminitiatie 
Maak van dichtbij kennis met de meest romantische van alle Olympische disciplines: 
schermen. Wist u dat de Gentse Sint-Michielsgilde is opgericht in 1613, toen onze contreien 
nog onder Spaans bewind stonden? Vierhonderd jaar na dato zit de oudste schermclub ter 
wereld nog steeds waar het allemaal begon: in de historische site van de Gentse Lakenhalle. 
Kies voor een uitstap op het scherpst van de snede en integreer een echte scherminitiatie of 
demonstratie in uw programma. De scherminitiatie kan ook gegeven worden op locatie.  

Historische sporten
Op deze tocht komt u niet alleen te weten welke sporten vroeger zoal beoefend werden, u 
leert ze tegelijk ook spelen. Op drie historische sites in de binnenstad wordt u door ervaren 
begeleiders ingewijd in de geheimen van drie ‘vergeten’ sporten: kruisboogschieten, bollen 
en schermen. En omdat competitie de ploeggeest stimuleert, hangt er voor de uiteindelijke 
winnaar van de drie disciplines ook een prijs aan vast. Leer Gent spelenderwijs beter kennen 
en versterk de ploeggeest. 

Art décofilmzaal
Het MIAT brengt de geschiedenis van de industriële samenleving en de Gentse 
textielindustrie in beeld. Om dit beeld extra kracht bij te zetten, schuilt er ook een parel 
van een filmzaal in het museum. In een onwerkelijk art déco-decor wordt u terug in de tijd 
geworpen en herbeleeft u de magie uit het begin van de vorige eeuw. Kies een film naar 
keuze en geniet met de hele groep van een spannende prent.

> BELEEF GENT
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Wandeling met proevertjes
Aan de hand van smakelijke verhalen en pittige anekdotes duiken we in de geschiedenis 
van onze culinaire gewoontes en tafelmanieren en ontdekken we het rijke Gentse culinaire 
aanbod. Tijdens de wandeling proeft u Gentse mokken en diverse Gentse snoepen. 
Onderweg krijgt u de keuze tussen een Gents bier of Bobke (jenever) met proevertjes van 
Gandaham en peperkoek. De wandeling eindigt in het Belfort bij een Gents chocoladen 
draakje. 

De Gentse keuken
Tijdens deze wandeling leert u culinair Gent en Gent culinair kennen. Wat waren de 
ingrediënten van onze kookpot? Bestonden er tafelmanieren? Was er een onderscheid tussen 
de bevoorrechte standen en de ‘basse classe’? De wandeling brengt u op een aantal plaatsen 
in het Gentse stadsbeeld die typisch culinaire prikkels oproepen. Een Gents aperitief, een 
hoofdgerecht van waterzooi of stoverij en een streekbier maken deze wandeling compleet. 

Gent-de-luxe
Voor als het iets meer mag zijn. Tijdens deze exclusieve culinaire wandeling stoppen we niet 
om het even waar: voor minder dan een champagneaperitief, een hoofdgerecht met een 
gastronomisch tintje en koffie met dessert in een exclusieve bar gaan we niet.

SMAAK GENT
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Verrassende picknick op de boot
Eén boot, 4 Gentse waterlopen, 1000 jaar geschiedenis en architectuur. Vanaf het water heeft 
u een prachtig zicht op de Gentse binnenstad. Nóg beter wordt het als ook de innerlijke mens 
verwend wordt… bijvoorbeeld met een heerlijke picknick. Bij aankomst gaat de tocht verder 
door de stad, om te eindigen bij koffie en een heerlijk stukje taart. 

Kookworkshops
Gentse specialiteiten proeven is één ding, ze ook smaakvol kunnen bereiden is iets heel 
anders. Gelukkig kennen onze begeleiders het klappen van de zweep en tovert tijdens een 
kookworkshop zelfs de grootste keukenleek een heerlijk gerecht op tafel. Gentse waterzooi, 
stoverij met streekbier of een Breugeliaans dessert: smaken zal het. Proeven tijdens het koken 
wordt aangemoedigd!

Elke stap telt
Onderzoek wees uit dat 10.000 stappen per dag uw gezondheid fundamenteel verbeteren. 
Dit gegeven inspireerde Artoria om een route doorheen het stadscentrum uit te stippelen 
met een stappenteller die elke pas registreert. Tijdens deze wandeling zal u bovendien her 
en der kunnen proeven van allerlei gezonde versnaperingen, shakes en andere lekkernijen. 
Sportief, verantwoord én lekker: deze gezondheidswandeling heeft alles om u helemaal op  
te kikkeren.

> SMAAK GENT
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Artoria bvba
Woestijnegoedlaan 16

9032 Gent-Wondelgem
BTW BE 0466 533 772

Contacteer Artoria:
info@artoria.be
www.artoria.be

Tel: 09 375 31 61

Vu: Sophie Huysman, Woestijnegoedlaan 16, 9032 Gent-Wondelgem

Alle afbeeldingen in deze brochure zijn gebruikt met toestemming van Visit Gent, het Departement 
Communicatie en Promotie van de Dienst Toerisme Gent, Marriott Hotel Gent en Tine Desodt.

Deze brochure is gedrukt op gerecycleerd papier.






