Jullie unieke Family Day
in het Kokima eventkasteel

Boordevol beleving. Exact zoals jullie dat wensen.

Je bent steeds welkom in het eventkasteel, zoveel is zeker. Iedere keer willen we medewerkers en
hun gezin een nieuwe beleving schenken en hebben daarom drie Family Day concepten ontwikkeld.

Haspengouw, dé fruitstreek en hét
kastelenlandschap van Vlaanderen.
Op een kasteeldomein ingekleed naar
jouw huisstijl, of moeten we zeggen:
kasteelstijl.

2 Workshops
Laat iedereen inschrijven voor
workshops naar eigen smaak.
Graag cocktails maken? Of
liever jouw eigen parfum
ontwikkelen? Of vlieg je mee
op de hype van de drone? Wij
denken mee en stellen het
juiste aanbod voor.

Met een 8 ha grote tuin die jouw naam
krijgt. En een overdekte capaciteit van
1000 vierkante meter.
Inclusief een privéparking, met parkeerlakeien als je dat wenst.

- Vriendelijk en gastvrij
- Ruime gratis parking
- Historisch decor
- Geen wachtrijen
- Exclusiviteit is mogelijk
- Eigen bannering mag
- Op 5 minuten van de afrit

3 Family teambuilding
Een spel-zonder-grenzen
waarin het hele gezin deel
uitmaakt van het team is
een geweldige keuze voor
gezinnen die de uitdaging
graag aangaan.

1 Vrij pretpark
Rond het centrale
binnenplein met catering
op maat voorzien we
attracties en animaties
voor het gezin, kinderen
en volwassenen.

Smakelijk! Niet gewoon eten.

Catering is niet enkel lekker eten en drinken, neen, catering is een stukje beleving en een intens
familiemoment dat we koesteren.
Wij houden van BBQ en foodstations en gaan uit ons dak voor een stuk heerlijke Limburgse vlaai.

Meer info
Kokima eventkasteel
Kasteelstraat 16, 3723 Kortessem
Tel. 011 36 98 45
E-mail: info@kokima.be

"Alles was perfect naar wens én iedereen keerde
erg tevreden huiswaarts."
Eric E. - Business Unit Manager Geertrans (H.
Essers)

"Jullie waren gewoon top. Op elk vlak.
De wijze waarop jullie de zaken
aangepakt hebben was voor iedereen
een verademing, no stress, just fun."
Chris H. - Arcadis

“Hartelijk bedankt voor de goede organisatie van
ons PLATO evenement. De teambuilding werd zeer
positief onthaald door onze groepen.”
Jana W. – Stafmedewerker Voka

"Bedankt! Het was een zeer
aangename dag voor ons!"
Elise A. - Nike Area Manager Apparel

"Onze collega’s hebben met z’n allen
genoten van een fantastische avond,
waarover later nog veel is nagepraat!"
Lindsay M. - KBC Projectleider
"Wij willen Philippe en Yannick bedanken
voor de fijne organisatie van onze
teambuilding. Alles was perfect in orde."
Judith K. - Foederer DFK

