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Bekijk, Beleef en Geniet met Team Jumbo-Visma!
Viewing Events 2020
Met elkaar de droom van Team Jumbo-Visma beleven
Het wielerjaar 2020 heeft een andere wending gekregen dan vooraf gedacht, maar de
droom van Team Jumbo-Visma staat nog steeds als een paal boven water, Team JumboVisma gaat dit jaar voor het hoogst mogelijke podium, de gele trui in de Tour de France!
Daarnaast heeft het team voor de vele mooie koersen die daarna volgen grote ambities.

Viewing Events in Zuid-Limburg, dé wielerprovincie van Nederland
Samen winnen staat bij Team Jumbo-Visma hoog in het vaandel. En omdat deze tijden vragen om flexibiliteit, heeft Team Jumbo-Visma haar hospitality programma voor 2020 afgestemd op de mogelijkheden. Wat we in petto hebben? Samen met elkaar het team aanmoedigen in dé wielerprovincie van Nederland, in het epicentrum van de wielersport, in ZuidLimburg, in Valkenburg. Samen met onze gewaardeerde partner Shimano gaan we in het
Shimano Experience Center in Valkenburg gedurende de drie grote rondes Team JumboVisma Viewing Events aanbieden waarbij samen kijken, samen beleven en samen winnen
centraal staat.
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Samen fietsen en samen kijken
Voor de echte fietsliefhebbers bieden we de kans om onder begeleiding van het team in de
ochtend van het dagprogramma de Limburgse heuvels te verkennen. Na inspanning is het
tijd voor ontspanning en gaan we vooruitblikken op de koers en direct aansluitend onze
mannen aanmoedigen onder het genot van diverse hapjes en drankjes. Inspanning liever
overslaan? Geen probleem, aansluiten vanaf de middag is natuurlijk ook mogelijk.
Niks moet, alles mag tijdens de Team Jumbo-Visma Viewing Events 2020!

Het programma van de dag
-

9.00 uur
10.00 uur

-

13.00 uur

-

14.00 uur
14.30 uur
14.30 uur

-

19.00 uur

Ontvangst met koffie en natuurlijk Limburgse vlaai
Start wielertocht onder begeleiding van onder meer gastheer Eddy
Bouwmans
Terugkomst wielertocht en gelegenheid tot douchen en bezichtigen
van het Shimano Experience Center.
Lunch
Voorbeschouwing etappe door een oud-wielrenner
Samen bekijken van de etappe onder het genot van diverse hapjes,
drankjes en bijpassende wielerentertainment.
Einde viewing event
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Welke dagen en welke etappes?
We hebben vijf aansprekende etappes uitgezocht waarover genoeg te vertellen valt en
waarbij zeer waarschijnlijk veel te beleven valt. Op sommige dagen rijdt het team zelfs in
meerdere koersen tegelijk en zullen we dit zeker goed in beeld brengen voor u.
1.
2.
3.
4.

Tour de France: etappe 17 (woe 16 september) Grenoble – Col de la Loze
Tour de France: etappe 18 (do 17 september) Meribel -La Roch-sur-Foron
Tour de France: etappe 20 (zat 19 september) Lure – La Planche des Belle Filles
Giro d’Italia: etappe 21 (zo 25 oktober, tegelijkertijd met Parijs – Roubaix en de aankomst op de Tourmalet in La Vuelta)
5. La Vuelta: etappe 17 (zaterdag 7 november) Sequero – La Covatilla

Wat u nog meer zou willen weten?
We hebben voor u nog wat aanvullende informatie op een rijtje gezet:
•
•
•
•
•
•

Voor het fietsen gaan wij ervan uit dat de genodigden op een eigen fiets fietsen. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om een wielrenfiets te huren.
In het Shimano Experiene Centrum zijn kleedkamers met douchegelegenheid beschikbaar, hiervan kunnen gasten kosteloos gebruik maken.
Er is een ruimte beschikbaar waar de fietsen kunnen worden gestald.
Parkeren kan voor de deur.
Optioneel kunnen wij voor uw gasten (tegen bijbetaling) ook een hotelovernachting
regelen.
Heeft u gasten die niet willen fietsen, maar toch in de ochtend al willen arriveren,
dan zijn er alternatieven programma’s beschikbaar.

COVID19
Vanzelfsprekend kunt u ervan uitgaan dat wij als team tijdens de Team Jumbo-Visma
Viewing Events rekening zullen houden met de richtlijnen van het RIVM betreffende
COVID19. De ontwikkelingen en richtlijnen worden nauw in de gaten gehouden en waar nodig toegepast op de te organiseren evenementen.

Enthousiast geworden?
Dat is mooi! De prijs voor dit arrangement bedraagt 199,- euro. Ook bieden we de mogelijkheid om het fietsen over te slaan en begin van de middag aan te sluiten, dan rekenen we een
prijs van 159.-. Liever een andere etappe, wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.
Geef u interesse aan ons door via www.teamjumbovisma.nl/hospitality.

