Op zondag 11 augustus vindt in
Alkmaar het Europees Kampioenschap
Wielrennen plaats.

Gran
Fondo
Europa

NL TOUR RIDES organiseert
GRAN FONDO EUROPA
wielertoertocht vanuit het
AFAS Stadion

NL TOUR RIDES maakt het mogelijk om
op deze ochtend voorafgaand aan de
wedstrijd een toertocht te rijden rondom
Alkmaar. Na de tocht kan de wedstrijd
op steenworp afstand van het AFAS
Stadion live bekeken worden of op de
schermen in/bij het stadion. Natuurlijk
kun je ook even de binnenstad inlopen
om de wielrenners in levende lijve te zien
passeren.

Business Team Arrangement

Een toertocht rijden met relaties of collega’s wordt steeds populairder. NL Tour Rides biedt een Business
Team Arrangement, waarbij het je aan niets ontbreekt. Je hoeft eigenlijk alleen nog maar te ‘trappen’.
Het pakket bestaat uit:
• Startgelegenheid in de toertocht (80 km, 105 km of 155 km)
• Gereserveerde tafel met naambordje in de Kees Kist Lounge
in het AFAS Stadion
• Gepersonaliseerd stuurbordje
• Sportvoedingpakket voor onderweg
• Duidelijk gepijlde routes
• Ondersteuning van motards en verkeersregelaars
• Routes voor GPS
• Rijk bevoorraadde rustpunten
• Uitgebreide deelnemersinformatie
• Bewaakte fietsenstalling (open tot na de finish van het EK
Wielrennen)
• CYCLON Technische assistentie onderweg inclusief
bezemwagen
• Medische support
• Finishers Medaille
• Teamstart inclusief foto’s
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Extra’s voor Business Teams
• VIP Parking
• Toegang tot de Businessteam
Area in de Kees Kist Lounge van
het AFAS Stadion
• Gereserveerde tafel met
naambordje
• Ontvangst door hostess bij entree
Businessteam Area
• Ontbijtbuffet met koffie/thee/jus
• Na de finish een pasta buffet +
onbeperkt drankjes
• Na de finish massage service
Kosten: € 80,- p.p. exclusief btw.
Schrijf je in door een mail te sturen naar: info@nltourrides.nl

