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VERWEN JOUW PERSONEELSLEDEN, KLANTEN/ EN OF ZAKENRELATIES!
BELEEF EN SPORT SAMEN TIJDENS ‘WEST-VLAANDERENS MOOISTE’
EN GENIET VAN EEN ONVERGETELIJKE DAG.

V

eel bedrijven zijn op zoek naar een betaalbare, unieke
sportieve mogelijkheid om hun medewerkers, klanten en/
of zakenrelaties te bedanken en hun banden te versterken.
‘West-Vlaanderens Mooiste’ is de ideale gelegenheid
om jouw personeelsleden, klanten/en of zakenrelaties te
verwennen met een leuk en sportief fietsarrangement.
’West-Vlaanderens Mooiste’ biedt je de mogelijkheid om
te kiezen uit een drietal sportieve VIP-arrangementen op
zaterdag 25 - of zondag 26 augustus. Indien gewenst kunnen
we arrangementen op jouw maat uitwerken!
Mogelijkheid om de dag te starten met een heerlijk
versterkend ontbijt.
Samen fiets je een afstand naar keuze, zowel cyclo,
recreatief of MTB
Men fietst langsheen een schitterend uitgepijld parcours.
Achteraf kan men gezellig napraten met een hapje en een
drankje in ons Café Velo.
ONZE VIP-ARRANGEMENTEN STAAN GARANT VOOR
BELEVING VÒÒR, TIJDENS EN NA HET EVENEMENT:

ONTDEK
Ontdek de schitterende omgeving en
natuur met de fiets
ONTMOET
Ontmoet jouw wielervrienden en kennissen
PROEF
Proef van het culinair aanbod
GENIET
Geniet van de sfeer vòòr, tijdens en
na West-Vlaanderens Mooiste

AANGEBODEN VIP-FACILITEITEN
TIJDENS HET EVENEMENT
Ontvangst aan de infobalie.
Servicedesk met info, startdocumenten
en routebeschrijvingen.
Bewaakte fietsenstalling bij aankomst.
Verzorgde kleedkamers met douches.
Uitgebreide verzorgde catering.
Op zaterdag kun je genieten na de fietstocht van
een massage.
Gereserveerde VIP-parkeerplaats nabij
het evenemententerrein.

KORTOM, VERWEN JOUW (POTENTIËLE KLANTEN),
RELATIES, LEVERANCIERS EN/OF ANDERE
STAKEHOLDERS MET ONZE UITGEBREIDE SPORTIEVE
VIP-ARRANGEMENTEN!

JE HEBT DE KEUZE UIT VOLGENDE
DRIE VIP-ARRANGEMENTEN:
1. Opwarmingspakket

2. Musette Pakket

Omschrijving
Start de dag met een heerlijk en uitgebreid ontbijtbuffet.
Het buffet omvat een uitgebreid aanbod aan ontbijtlekkernijen
en verschillende soorten brood, kazen, vleeswaren, fruit,
yoghurt, dranken, enz.

Omschrijving
Bij aankomst na de rit kan je zich verfrissen in de
verzorgde kleedkamers zowel voor mannen als voor
vrouwen.
Geniet samen in ons Café Velo van de belevenissen
en ervaringen van de dag.
Proef na de rit van ons gevarieerd aanbod van dagverse
producten en smaakvolle gerechten!
Kortom een luxe VIP-behandeling in een gezellige
en sportieve sfeer en leuke ambiance!

Detail info
Fruitsap, koffie, thee, melk, chocomelk (warm en koud)
Yoghurt en ontbijtgranen
Assortiment broodjes, mini sandwiches, ontbijtkoekjes en
diverse soorten brood
Hoeveboter en minarine
Hartig beleg: kaas, ham, salami, smeerkaas
Zoetig beleg: confituur, choco, honing

€ 20,00 p/p

Detail info food & drink
Huisbereide Filipijnse loempia’s
Verse burgers (Deze zijn allemaal geserveerd met verse
groentjes op een meergranenbagnat)
		
• Italian burger (met verse parmezaan en half		
zongedroogde tomaten)
		
• Chickenburger
		
• Veggieburger
Handgesneden frietjes met een huisbereid sausje
Funky hotdogs met crispy groentjes
Pasta met verschillende sausjes, waaronder zeker een
vegetarisch alternatief
5 basisconsumpties p/p

€ 35,00 p/p
3. All-in arrangement
Omschrijving
Opwarmingspakket + Musette Pakket

€ 50,00 p/p

CONTACT
Graag hadden wij de kans gehad om met jou rond
de tafel plaats te nemen betreft ons meerdaags
fietsevenement. Ik ben ervan overtuigd dat wij beiden
voordeel kunnen halen uit een mogelijke samenwerking.

In de hoop op een positief antwoord, groet ik je alvast.
Bjorn Leenknegt
‘West-Vlaanderens Mooiste’

West-Vlaanderens Mooiste staat synoniem voor
• Een gezellig en tof fietsevent in West-Vlaanderen
• Een paar dagen vakantie in combinatie met
recreatief sporten
• West-Vlaanderen ontdekken per fiets
• Gezelligheid en ontspanning
• Fietsen is leuk!
• Genieten van onze fietsvriendelijke fietswegen
• Kennismaken met nieuwe, uitgepijlde fietsroutes

www.kliek.be

Indien je nog vragen hebt over het commercieel
gebeuren of omtrent de organisatie van
‘West-Vlaanderens Mooiste’, kan je contact opnemen
met de Publiekswerking van de Stad Roeselare –
Dhr. Björn Leenknegt, 051 26 23 67 of via email:
bjorn.leenknegt@roeselare.be.

