ARRANGEMENTEN CENTRUM RONDE VAN VLAANDEREN
Supporter of kopman? Klimgeit of wieltjeszuiger? Met dit ruime aanbod aan
kant-en-klare arrangementen is er voor iedereen wat wils. Bereid jouw bezoek
optimaal voor en geniet van de magie van de Ronde. Wij zorgen voor de rest. Zit
er niet bij wat je zoekt? Geef ons een seintje, we denken graag met jou mee.

SOLO

PELOTON VANAF 15 PERSONEN

SUPPORTER

SUPPORTERS

MASSEUR € 10,00 (student: € 4, exclusief consumptie)

KOPPENBERG € 7,50

- Bezoek Ronde-tentoonstelling
- Drankje in de brasserie (t.w.v. € 2,60)
- 10% korting in de RondeShop

- Drankje in de brasserie
- Bezoek Ronde-tentoonstelling

COUREUR IN OPLEIDING € 22,50

- Drankje in de brasserie
- Bezoek Ronde-tentoonstelling
- Lunch van de dag inclusief waters

Gezinsformule:
- 2 drankjes in de brasserie (t.w.v. € 2,60)
- Kinderparcours Ronde van het Varken
- 10% korting in de RondeShop
-

Bez oek R onde-tentoons telli ng

SOIGNEUR € 15,00
- Bezoek Ronde-tentoonstelling
- Bierdegustatie (3 soorten) (vanaf 1/4/18)
- 10% korting in de RondeShop

PATERBERG € 20,00

OUDE KWAREMONT € 34,50
-

Onthaal met koffie en gebak
Bezoek Ronde-tentoonstelling
Lunch van de dag inclusief water
Begeleide busrondrit Vlaamse Ardennen (met eigen bus)
OF stadswandeling Oudenaarde
- Aandenken: Flesje Kwaremontbier

RENNER

RENNERS

KNECHT € 8,50 – inclusief gebruik van een GPS: € 13,50

WIELTJESZUIGERS € 15,00

-

-

Ontvangst met koffie en mattentaart
Omkleedmogelijkheid, verfrissende douche achteraf
Gebruik locker
CIS-sportdrank

SPURTBOM € 24,50 – inclusief gebruik van een GPS: € 29,50
-

Ontvangst met koffie en mattentaart
Omkleedmogelijkheid, verfrissende douche achteraf
Gebruik locker
CIS-sportdrank
Routekaart 3 Ronde-lussen
Heerlijke pastamaaltijd

KOPMAN € 32,00 – inclusief gebruik van een GPS: € 37,00
-

Ontvangst met koffie en mattentaart
Omkleedmogelijkheid
Gebruik locker
CIS-sportdrank
Routekaart Ronde-lussen
Douche
Pastamaaltijd
Bezoek Ronde-tentoonstelling

VOOR GROEPEN
• Gidsbeurt tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens: € 175
• Gidsbeurt drievoudig Ronde-winnaar Johan Museeuw: € 175
• Stadsgids: € 75
De maximale grootte van de groep bedraagt per gids 30 personen.
Het is mogelijk meerdere gidsen op hetzelfde ogenblik te boeken

RIDE LIKE A PRO (Specialized, BMC, Trek, Ridley): € 75
(inclusief gebruik helm, schoenen, verzekering,
pechbijstand) www.ridelikeapro.be

Ontvangst met koffie en mattentaart
Gebruik seminarieruimte als kleedruimte, optioneel briefingruimte
CIS-sportdrank
Veilige stockage van spullen tijdens de rit
Keuze uit verscheidene routes
Fietstocht inclusief gebruik van één Wahoo-GPS
Douche

GRUPETTO € 27,50
- Ontvangst met koffie en mattentaart
- Gebruik seminarieruimte als kleedruimte, optioneel
briefingruimte
- CIS-sportdrank
- Veilige stockage van spullen tijdens de rit
- Keuze uit verscheidene routes
- Fietstocht inclusief gebruik van één Wahoo-GPS
- Douche
- Pastamaaltijd inclusief consumptie (max Kwaremont)

IN HET WIEL VAN DE LEEUW € 35,00
-

Ontvangst met koffie en mattentaart
Gebruik seminarieruimte als kleedruimte, optioneel briefingruimte
CIS-sportdrank
Veilige stockage van spullen tijdens de rit
Keuze uit verscheidene routes
Fietstocht onder begeleiding van Johan Museeuw
Douche

Een originele teambuilding? Een leuke familieactiviteit? Een sportieve
vriendendag? Samen met onze partner Go4Cycling kunnen we jullie
een intense wielerbeleving aanbieden. Waan je voor een dag een ware
profrenner. Mogelijke opties: op maat uitgestippeld parcours,
volgwagen, massage, bevoorrading,… Vraag naar de mogelijkheden.

Stel je liever zelf jouw pakket samen?
- Koffie en mattentaart: € 6,60
- Pastamaaltijd: € 13,50
- Gebruik seminarieruimte: € 280
- Douche: € 2

- Huur Wahoo-GPS, inclusief routes: € 10
- CIS-sportdrank: € 1,50
- Routekaart: € 4

- Fietstocht Johan Museeuw: op aanvraag

