
 MIRA C O L I 
                      
            Opens doors which remain closed for others 



WAT HEEFT MIRACOLI U TE BIEDEN

Verlangt u naar een onvergetelijk verblijf in Italië? 
MIRacoli helpt u graag bij het samenstellen van uw ideale reis, zowel zakelijk als privé. 

Ook voor bijzondere gelegenheden, zoals bruiloften, feesten, incentives en congressen, 
laat MIRacoli, de naam zegt het al, u graag verwonderen over de schoonheid van Italië.

Een reis georganiseerd door MIRacoli overtreft uw verwachtingen en blijft een onver-
getelijke herinnering.



GROEPSREIZEN

Wilt u met uw bedrijf, collega’s of zakenrelaties een bijzondere groepsreis maken in 
Italië, dan bent u bij MIRacoli aan het juiste adres. 

Passend bij de gezamenlijke interesse van de groep, ontwerpen wij voor u een op maat 
gemaakt voorstel. 

Een origineel uitgangpunt voor een groepsreis kan zijn het samen bijwonen van één van 
de Italiaanse traditionele happenings. 

Beleef met ons:
• Het carnaval van Venetië
• De paardenrace Palio in Siena vanaf een privé balkon 
• De mooiste opera’s in Verona 
• Een modeshow in Milaan
• De Formule 1 in Monza



PRIVE REIZEN

Wilt u met uw familie of vrienden gaan genieten van het échte Italiaanse leven?

MIRacoli weet u als geen ander naar plekken te brengen waar het oorspronkelijke Dolce 
Vita nog te vinden is.

MIRacoli zorgt niet alleen voor exclusieve accommodaties, maar ook voor Nederlands-
talige gidsen, bijzonder vervoer, unieke excursies en toegang tot plekken waarvan de 
deuren normaal gesproken hermetisch gesloten blijven. 

Italië is bij uitstek het land om een bijzonder verjaardagsfeest of jubileum te vieren.  
Door onze jarenlange ervaring en een uniek netwerk zult u het allerbeste van Italië ont-
dekken. 
 



BRUILOFT

Uw trouwdag behoort tot één van de belangrijkste dagen van uw leven. Deze gebeurtenis 
wilt u op een unieke en geheel persoonlijke wijze invullen met veel warmte en creativiteit. 

Waar kan dat beter dan in La Bella Italia? 

Het land waar genieten elke dag voorop staat, het land der muziek, kunst en liefde. 
Wie droomt er niet van om in schitterende bruidskleding door zonovergoten straatjes 
naar een prachtig gemeentehuis of pittoresk kerkje te schrijden, opgewacht door vrien-
den en familie. 

Wij bieden u de perfecte locaties voor uw bruiloft passend bij uw wensen, zoals een:

• Middeleeuws dorpje
• Kasteel
• Villa
• Agriturismo
• Privé  strand

MIRacoli neemt alle taken van een weddingplanner op zich, zodat u ontlast wordt van alle 
Italiaanse regels, bureaucratie en taalbarrières en optimaal zult genieten van deze mooie 
dag.



AANKLEDING BRUILOFT

MIRacoli heeft veel kleurrijke bruiloften in onder andere Toscane, Venetië, Rome, Verona 
en Capri op haar naam staan. Wij hebben veel ervaring met het creëren van de juiste 
aankleding van uw bruiloftsfeest.



HUWELIJKSREIS

Uitkijkend naar uw huwelijk richt u zich voornamelijk op dé grote dag: uw trouwdag! 
Nadat u bent getrouwd wilt u dit ongetwijfeld met uw kersverse echtgenoot/echtgenote 
gaan vieren. 

Wij kennen de meest romantische plekjes en boutique hotels! 



INCENTIVES

MIRacoli is de beste partner voor het bedenken van incentives in 
heel Italië. 

Wij bieden een combinatie van teambuilding en ontspanning, om 
zodoende de samenwerking binnen uw bedrijf te bevorderen en 
uw medewerkers op originele wijze te belonen, zoals:

•  Een tocht in een splinternieuwe Ferrari of vintage Alfa Romeo
•  Met een truffelhond op zoek gaan naar truffels in de bossen
•  Een Italiaanse lunch in de wijnvelden
•  Op maat gemaakte interactieve excursies



EVENTS

Italië zou Italië niet zijn als er niet regelmatig iets te vieren is. 

Elke regio kent zijn eigen feesten, tradities en evenementen. Zo is er de beroemde 
paardenrace, de Palio in Siena, het Carnaval van Venetië en het Calcio Storico in 
Florence. 

Wilt u deze feesten als insider meemaken? Vraag MIRacoli dan om een exclusief 
programma en eersterangs kaartjes. 

Door onze bijzondere contacten gaan er deuren voor u open die voor anderen ge-
sloten blijven.



CONGRES

Wilt u met uw werknemers een congres organiseren of bijwonen in Italië? 
Zoekt u een geschikte vergaderruimte in Florence, Rome, Milaan, Venetië 
of een andere Italiaanse stad? Dan bent u bij MIRacoli aan het juiste adres. 

MIRacoli verzorgt alle nevenactiviteiten tijdens en rondom het congres, zoals:

• Sprekers
• Leuke uitstapjes & partner programma’s
• Lunches & feestelijke diners op bijzondere locaties



TENTOONSTELLINGEN & CULTURELE UITWISSELINGEN

MIRacoli verdiept zich voortdurend in de culturele uitwisseling tussen Nederland en 
Italië. Wij adviseren u graag en ondersteunen u bij het organiseren van een tentoon-
stelling of cultureel evenement met als doelstelling de banden tussen Nederland en 
Italië te versterken.



PRODUCTIES

Film & Fotografie
MIRacoli scout voor u  de mooiste, sfeervolste en onontdekte locaties voor filmproducties en 
televisieprogramma’s. Wij regelen voor u alle benodigde vergunningen om in Italië overal te 
mogen filmen. Aan mode- en lifestylemagazines bieden wij exclusieve privé locaties. 
Wij werken met de beste visagisten en stylisten in Italië. 

Decorbouw
MIRacoli kan voor uw feest of evenement op maat gemaakte aankleding verzorgen. U kunt 
hierbij denken aan decoratie elementen zoals levensgrote beelden, meubels, bloemen, vazen 
en kandelaars. Het is mogelijk om in allerlei soorten materialen decor te leveren. 

Kostuumontwerp
MIRacoli maakt voor elke gelegenheid de juiste kostuums ten behoeve van een themafeest. 
Of het nu gaat om een historisch diner voor een Renaissancefeest in een kasteel, of een 
Venetiaans 18e eeuws carnavalsgala in een prachtig Palazzo. Voor elke gewenste sfeer kan 
MIRacoli u terug laten keren in het juiste tijdsbeeld. Tevens verzorgen wij voor theaterproduc-
ties kostuums en accessoires. 
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