
Stijlvol karakter
d’Elegance biedt plaats aan 24 gasten. De brede met alcantara beklede fauteuils en 

lounge zijn uitermate geschikt voor de ontvangst van uw gasten in een ontspannen 

sfeer. Een ruime touringcar waarin een zakelijke bespreking of bedrijfspresentatie een 

stijlvol karakter krijgt. Het gebruik van exclusieve materialen, rustige kleurencombi-

naties en de aanwezigheid van high tech apparatuur staan garant voor een bijzondere 

rijdende ontmoeting.

Ambassadeurs achter het stuur
Onze chauffeurs zijn ambassadeurs aan boord. Zij worden nauwkeurig geselecteerd 

op vakmanschap, representativiteit en sociale vaardigheden. Zij spreken meerdere 

talen en kunnen bogen op jarenlange rijervaring. Door trainingen op het gebied van 

veiligheid, rijvaardigheid, reisleider- en gastheerschap zorgen zij voor een hoog kennis- 

en serviceniveau. Als professionals voelen zij uw wensen feilloos aan en weten zij uw 

reis gegarandeerd te laten slagen.

 

 d’Elegance

Het toppunt 

van elegantie!

Het toppunt van elegantie. 

Een belevenis om uw 

gasten in d’Elegance uit  

te nodigen. Een sfeer die niet 

te omschrijven is, die moet u 

ervaren!



Hostess
Uw reis is van ontvangst tot vertrek tot in de puntjes 

geregeld. Aan boord neemt een hostess u alle zorg uit 

handen. De koffie staat klaar en de lekkernijen wordt 

vriendelijk geserveerd. Onze hostesses kennen de 

kracht van een glimlach.

Facts
• 24 gasten

• sublieme fauteuils

• sfeervolle lounge

• meerdere tafels

• toilet en garderobe

• airconditioning

• boordkeuken

• videoprojectie

• groot beeldscherm

• meerdere monitoren

Service op bestelling
• catering warm-koud

• koffie, thee

• (alcoholische) dranken

• kranten en magazines

• hostess

• bloemen

Catering
Het hoeft u in d’Elegance aan niets te ontbreken. Wij 

verzorgen uw drankje, ontbijt, lunch of hartige hapje om 

uw reis nog aangenamer te maken. Onze professionele 

cateraar staat garant voor dagverse producten. Uiteraard 

is alles aan boord bij aanvang van uw reis.

Maten 
l. 12.00 m   

b. 2.55 m   

h. 3.60 m

d’Elegance

van berckelweg 32

2203 lb noordwijk

info@beuktouringcars.nl

t 071 365 65 65

info@beuktravel.nl

t 071 365 65 45

www.beuk.eu


