Van DINSDAG 16 tot en met ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 is ’t Kuipke in Gent
opnieuw de arena van de LOTTO ZESDAAGSE VLAANDEREN-GENT.
Wij serveren u een gevarieerd programma waarin topwielersport, spanning
en entertainment een plaats krijgen. Mis dit sportieve evenement niet! Kom
de sfeer opsnuiven in dit unieke kader, samen met uw business-to-businesscontacten, klanten, leveranciers en medewerkers.
De helden van de wielerpiste verwachten u!

VIP

ALLE VIPFORMULES GENIETEN VAN:

Gereserveerde vipparkingplaatsen •
(1 per 2 personen)

Shuttledienst tussen vipparking •
(Parking Sint-Pietersstation) en ’t Kuipke
Toegangskaarten voor het vipdorp •
Tribuneplaatsen •

• Programmaboek (1 per 2 personen)
• Onbeperkte toegang tot het vipcafé
met doorlopend open bar
(witte & rode wijn, bieren, frisdranken, koffie en thee, water)

en hapjesbuffet
(kazen, ham, pasta’s, Vlaamse hutsepot, dessert)

(seated dinners: categorie 1, loges &
vipcafé: cat. 3- op basis van beschikbaarheid)
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DINSDAG 16.11.2021

OPENINGSAVOND

OPENINGSRECEPTIE & WALKING DINNER
Trap samen met ons de Zesdaagse op gang en geniet samen met
uw genodigden van een verzorgd walking dinner in het restaurant.
Voor en na kunt u met uw genodigden terecht in het vipcafé.
Deze formule is inclusief zitplaatsen in cat. 1
(blokken A of B aan de start/finish, op basis van beschikbaarheid).

Prijs: 145 EURO per persoon (excl. BTW)

OPENINGSRECEPTIE & VIPCAFÉ
Bezoek de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent in stijl en maak er een
zorgeloos avondje uit van. U heeft doorlopend toegang tot het vipcafé
met open bar en hapjesbuffet. Deze formule is inclusief zitplaatsen
in cat. 3 (blokken G – I – M, op basis van beschikbaarheid).
Prijs: 99 EURO per persoon (excl. BTW)
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DINSDAG 16.11.2021 T.E.M. ZONDAG 21.11.2021

VIPLOGES (VANAF 50 PERSONEN)

Ontmoet uw genodigden in een exclusieve privéruimte palend aan
het vipcafé. Deze ruimte kunt u inkleden met eigen promotiemateriaal
(roll-up banner, tafelvlagjes, multimediaschermen, ...). In uw loge voorzien we een
bar met bediening waar uw genodigden de hele avond terecht kunnen.
Daarnaast kunnen ze uiteraard terecht bij het hapjesbuffet in het
vipcafé. Bijkomend kunt u een walking dinner laten serveren in uw loge.
Contacteer ons voor de menu’s en tarieven.
Deze formule is inclusief zitplaatsen in cat. 3
(blokken G - I - M op basis van beschikbaarheid).

Prijs: 6950 EURO voor 50 personen (excl. btw)
			 12750 EURO voor 100 personen (excl. btw)

WOENSDAG 17.11.2021 T.E.M. ZONDAG 21.11.2021

VIPCAFÉ

Bezoek de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent in stijl en maak er
een zorgeloos avondje uit van. U heeft doorlopend toegang tot het vipcafé
met open bar en hapjesbuffet. Deze formule is inclusief zitplaatsen in cat. 3
(blokken G - I - M op basis van beschikbaarheid).

Prijs:

99 EURO per persoon (excl. btw)
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DONDERDAG 18.11.2021 T.E.M. ZONDAG 21.11.2021

SEATED DINNER

Reserveer uw tafel(s) (vanaf 4 personen) en geniet van een heerlijk verzorgd
diner. Vanaf 19.00 uur (zondag vanaf 12.00 uur) kunt u terecht in het restaurant
aan uw gepersonaliseerde tafel. Wij ontvangen u en uw genodigden
met een heerlijk aperitief en een 4-tal hapjes aan tafel. Vanaf 19.30 uur
(zondag vanaf 12.30 uur) worden uw genodigden begeleid naar de verschillende
foodcorners. Er worden telkens 1 koude foodcorner en 4 warme
foodcorners per dag voorzien met een keuze uit verschillende gerechtjes.
Aansluitend volgt een uitgebreid dessertbuffet met koffie en thee.
Na 23.00 uur (zondag na 15.00 uur) kunt u verder genieten in het vipcafé.
Deze formule is inclusief zitplaatsen in cat. 1
(blokken A - B aan de start/finish, op basis van beschikbaarheid).

Prijs: 185 EURO per persoon (excl. BTW)

OPENINGSUREN VIP
DINSDAG T.E.M. ZATERDAG: 18.00 UUR – 02.00 UUR.
ZONDAG: 11.30 UUR – 19.00 UUR.
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CONTACTS
VIP

GOLAZO SPORTS
Katrien De Smet
Schoebroekstraat 8
3583 Paal-Beringen
Tel: +32 11 45 99 38
Katrien.desmet@golazo.com
www.lottozesdaagse.be

TICKETS

UITBUREAU VZW
Veldstraat 82B (Pakhuis Clemmen)
9000 Gent
www.uitbureau.be
Tel. 09 233 77 88
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