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EXECUTIVE BUSINESS
AVIATION TERMINAL

De Executive Business Aviation Terminal, vroeger de belangrijkste
Terminal van de luchthaven van Charleroi, staat in voor de handling
van jets en privévliegtuigen. In deze structuur zijn ook enkele ruimtes
beschikbaar die u kan huren voor zakelijke evenementen of
privéfeestjes.

Perfecte locatie op het
kruispunt van de
autosnelwegen “Charleroi-
Brussel” en “Bergen-Luik” en
op minder dan 10 minuten
van het centrum van
Charleroi. Er staat een grote
parking ter beschikking!

Uniek zicht op de vliegtuigen
die onderweg zijn van/naar
de tarmac van BSCA.

Er zijn verschillende
ruimtes beschikbaar
die kunnen worden
aangepast, afhankelijk
van het aantal gasten.
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BSCA Event biedt een professionele en creatieve dienstverlening op
een unieke en moduleerbare locatie, zodat u zorgeloos kan genieten
van een evenement op maat. Bent u op zoek naar een locatie voor uw
persconferenties, seminaries, bedrijfsevenementen, beurzen of
privéfeestjes? Ons team staat voor u klaar om u een geslaagd
evenement te bieden!



PAGE |  03

T O T  4 0 0  G A S T E N  &  M E E R !  

EVENEMENTEN

Onze ruimtes zijn ook geschikt voor grote evenementen! Wilt u
verschillende ruimtes of sferen creëren? We kunnen onze
ruimtes aanpassen aan al uw behoeften!
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A N I M A T I E  &  A A N K L E D I N G

Wilt u een bijzondere sfeer creëren? Wij passen de ruimtes aan
op basis van uw thema en zorgen voor een aankleding op maat
van uw wensen! Ons team zoekt ook naar unieke animatie van
hoogwaardige kwaliteit!



C A T E R I N G

PAGE |  05

We hebben een uitgebreid aanbod catering dat we kunnen
aanpassen afhankelijk van uw budget! Van een vijfgangendiner
dat wordt geserveerd onder een stolp tot een walking dinner of
buffet... Wij bieden u steeds een kwalitatieve dienstverlening op
maat.



1, Rue des Fusillés - 6041 Gosselies
bscaevents@charleroi-airport.com

TOEGANGSPLAN

Aarzel niet om contact op te nemen met ons.
Samen organiseren we uw perfecte evenement!

gps-coördinaten 


