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TEAM
ARRANGEMENTEN

Kasteel TerWorm
Dit pareltje van Heerlen ligt nog geen kilometer van de start- en 
finishlocatie van de Obvion RUN. Kasteel TerWorm is gelegen op 
het 220 ha groot Landgoed TerWorm aan de rand van Heerlen. 
Vanaf het landgoed fietst u zo naar de start van de toertochten. 

Het Kasteel beschikt over 40 luxe kamers en suites. In het 
restaurant geniet u van streek en seizoen producten. Bovendien 
beschikt het Kasteel over diverse separate salons, ideaal ges-
chikt voor groepen om uw deelname aan de Obvion RUN stijlvol 
af te sluiten met een culinair diner.

Terworm 5 | 6411 RV Heerlen | 045 400 11 11
info@terworm.valk.nl | www.terworm.nl

Van der Valk Hotel Heerlen
Van der Valk Hotel Heerlen is de ideale verblijfplaats voor 
groepen als ook voor de individuele sporter. Hotel Heerlen 
zet zich in om een zo compleet en sportief mogelijk verblijf 
tijdens de Obvion RUN aan te bieden. Enkele voordelen van een 
verblijf tijdens het evenement: ruime, vernieuwde kamer, gratis 
parkeren en een uitgebreid ontbijtbuffet (indien gewenst extra 
vroeg) met o.a. superfoods. Ook na uw verblijf kunt u gebruik 
maken van het sportcentrum, bijvoorbeeld voor een verfris-
sende douche na de RUN. Graag tot ziens in Van der Valk Hotel 
Heerlen.

Terworm 10 | 6411 RV Heerlen | 045 560 18 00
heerlen@valk.nl | www.hotelheerlen.nl

Overnachten in de buurt?

Stichting Grand Ballon 
Valkenburgerweg 2
6411 BN Heerlen 
info@limburgsmooiste.nl



Arrangementen

Geniet samen van een onvergetelijke sportieve dag en beloon 
dit met een heerlijk arrangement in het Obvion Paviljoen!

Wil je samen met jouw gasten, collega’s, relaties naast de RUN 
jouw dag verder aankleden, dan bieden onze arrangementen 
dé oplossing. Voor zowel de gasten die deelnemen aan één van 
de onderdelen als voor de niet-hardloop gasten bieden wij een 
onvergetelijke en perfect verzorgde dag. Met een arrangement 
ben je op zondag 7 juni 2020 onze gast in het Obvion Paviljoen. 
Een gezellig en stijlvol ingerichte VIP ruimte met terras op 
het evenemententerrein waar alle deelnemers en bezoekers 
finishen en samenkomen.

Het “Après RUN” arrangement
(vanaf 13 uur)

Tijdens de Après RUN kun je in het Obvion Paviljoen nagenieten 
van de belevenissen van de dag. Ervaringen uitwisselen met 
collega hardlopers, relaties, vrienden of familie in het Obvion 
Paviljoen of op het terras aan het evenemententerrein. 
Masseurs staan klaar om de vermoeide spieren onder handen 
te nemen. Je krijgt de beschikking over kleedruimtes & warme 
douches. De Après RUN is inclusief drank en luxe borrelhapjes.

De prijs van een “Après RUN” arrangement is 
€19,50 per persoon.

Jouw eigen VIP-Room
De VIP-Rooms bevinden zich ook in het Obvion Paviljoen. De 
ruimtes zijn te huur vanaf 25 tot 200m2*.

• Je eigen VIP-ruimte met terras dat uitzicht biedt op het 
evenemententerrein.

• Je eigen gastheer, -dame die jouw gasten de hele dag 
verzorgt.

• Verzorging met jouw eigen MEETINGPOINT en eigen 
catering.

• Jouw gasten mogen gebruik maken van alle faciliteiten die 
het Obvion Paviljoen biedt.

• In het VIP-Room wordt standaard het Après RUN 
arrangement geserveerd, maar is naar wens aan te passen.

De VIP-Rooms zijn naar jouw wens uit te breiden:

• Kleedt jouw VIP-Room aan in je eigen huisstijl.
• Je kunt samen met ons jouw eigen catering samenstellen 

(het Après RUN arrangement is inbegrepen).
• Heb je nog andere wensen dan denken wij graag met je 

mee.

De prijs van een eigen VIP-Room is € 75,- per persoon (minimaal 
25 pers) voor de standaard aanbieding. Eventuele extra’s 
worden vooraf geoffreerd.

*de grote van jouw VIP-Room wordt bepaald op basis van 1 à 2 pers. /m2, inclusief terras.

Mogelijkheden voor (bedrijven)teams
Samen met je collega’s, relaties, vrienden of familie 
deelnemen aan de Obvion RUN. Goed voor de vitaliteit en 
teambuilding binnen jouw organisatie of gewoon om samen 
een sportieve uitdaging aangaan!

Er zijn verschillende mogelijkheden voor deelname:

1. Ieder teamlid rent zijn/haar eigen gekozen afstand.
2. Deelname Duo RUN. Teams van 2 personen rennen 

samen de Halve marathon.
3. Deelname Estafette RUN. Teams van 4 personen rennen 

samen de Hele marathon.

Waarom een teaminschrijving?
(Een team bestaat uit minimaal 5 personen)

Als team geniet je van een aantal voordelen:

• Vooraf ontvangst in het Obvion Paviljoen met GRATIS 
koffie, thee en Limburgse vlaai;

• Startdocumenten liggen in 1 envelop op naam van het 
team klaar in het Obvion Paviljoen;

• Groepsfoto van jouw team ;
• Vip-Parkeerplaats op korte afstand van het 

evenemententerrein;
• De teamleden hoeven niet allemaal hetzelfde onderdeel 

te kiezen;
• (bedrijven)Team Ranking / Estafette Ranking; wie wordt 

bij de teams de beste loper/loopster per onderdeel?;
• Eventueel extra uit te breiden met een van de 

arrangementen of een op maat samengesteld 
arrangement (op aanvraag).

Faciliteiten in het 
Obvion Paviljoen

Naast de algemene voorzieningen op het 
evenemententerrein, zoals warme douches, 
maken de deelnemers van een team of met 
een arrangement gebruik van de volgende 
faciliteiten:

Ontvangst  door hostesses

Koffie/thee en Limburgse 
vlaai voor de start

Servicedesk met info en 
startdocumenten

Uitgebreid verzorgde 
catering na afloop van de 
Obvion RUN *

Terras met uitzicht op het 
evenemententerrein

Massage service na afloop 
van de RUN

De mogelijkheid om uw 
eigen privé VIP-Room in te 
richten

U ontvangt een factuur met 
BTW.

*In combinatie met één van de arrangementen 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en 
exclusief deelname

NIEUW!
Duo RUN en Estafette RUN
Wil je samen met je collega’s, relaties, familie, vrienden een 
optimale uitdaging aangaan? Neem dan samen deel aan de Duo 
RUN of Estafette RUN.

• Je schrijft in met 2 (Duo RUN - Halve marathon) of 4 
personen (Estafette RUN -Halve marathon);

• Kies je voor de Duo RUN, dan rent elke deelnemer +/- 10 
km. Zo ren je met 2 personen een halve marathon;

• Kies je voor de Estafettte RUN, dan rent elke deelnemer +/- 
5 km.  Zo ren je met 4 personen een halve marathon;

• Gezellig ingerichte wisselpunten onderweg met 
pendeldienst;


