SUMMERGLAMP & GREEN FIELDS zorgen voor een unieke luxueuze kampeerplek dicht bij de
natuur, die gezinnen, jonge stellen en ‘empty nesters’ een alternatief in eigen land biedt in juli en
augustus.

SummerGlamp zit boordevol verrassingen, want wist je dat:
- een gigantisch terrein van 35 hectare wordt omgetoverd tot Glamping ervaring?
- elke avond wordt ingeluid met een gezellig drankje?
- er een unieke bar rondom het zwembad is?
- de vrijheid en vergezichten van de Belgische Ardennen adembenemend zijn?
- er ontelbaar veel avonturen en activiteiten worden georganiseerd?
- je kunt meedoen aan pub games?
- je toegang tot één van de mooiste adventure parks in Europa krijgt?

Bedrijven met een bewezen expertise opgebouwd in de event industrie zien hun zomerse omzet
door de corona problematiek kelderen. Materialen, expertise en mensen zijn volop beschikbaar
en door de krachten te bundelen met een leisure expert als Sunweb komt er een uniek en
kwalitatief product tot stand.
Het concept zorgt voor directe en indirecte werkgelegenheid in event en leisure.

Daarnaast wordt er extra capaciteit toegevoegd aan het aantal beschikbare overnachtingen in
België.

mensen de kans geven om op
een kwalitatieve, originele en
betaalbare manier vakantie
te laten vieren in België.

families, koppels en empty nesters
op een sustainable manier dichter
bij de natuur
brengen.

het (her)ontdekken van
België als
toeristische trekpleister.

Ondanks dat de gevolgen van de covid-19 pandemie niet te overzien zijn,
leidt deze crisis ook tot creativiteit en ondernemerschap.
De zomer van 2020 gaat de geschiedenis in als een intieme zomer. Een zomer zonder grote festivals,
sportevenementen en massacampings. Mensen zijn deze zomer aangewezen op hun ‘inner circle’ om
momenten te delen en herinneringen te creëren.
A&D Events, Yves Smolders, heeft reeds ervaring met tal van projecten waaronder The Hive Resort (RW),
Camping Comfy (PKP), Moose Bar XXL, I Love the 90’s, Moose Bar op 8 verschillende locaties, TML Winter en tal van B2B en B2C events.
Creationz, opgericht door Bart De Vos en Sabine Scheirs , een full service evenementenbureau, dat organiseert met passie, knowhow, strategie en winnaar van meerdere internationale awards. Bart De Vos en
Joachim Van De Goor staan voor projecten als: The Hive (RW), Davis Cup finale Gent, Familie-dagen VTM
en zoveel meer.

