Overnachten in de buurt?

Dit pareltje van Heerlen ligt op nog geen kilometer van de
start- en finishlocatie van Vebego Limburgs Mooiste.
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 geschikt voor groepen om uw deelname aan
Vebego Limburgs Mooiste 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 is de ideale verblijfplaats voor
wielergroepen als ook voor de individuele fietser.
Hotel Heerlen zet zich in om een zo compleet en sportief
mogelijk verblijf tijdens Vebego Limburgs Mooiste aan
te bieden. Enkele voordelen van een verblijf tijdens het
evenement: Fiets veilig stallen op uw ruime kamer, gratis
parkeren en een uitgebreid ontbijtbuffet (extra vroeg) met
o.a. superfoods en spaghetti.
Ook na uw verblijf kunt u een bezoek brengen aan Badhuys
TerWorm, bijvoorbeeld voor een verfrissende douche na de
toertocht.
Badhuys TerWorm beschikt over een zwembad, fitness en
nieuwe wellness. Graag tot ziens in Van der Valk Hotel
Heerlen.
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Terworm 10 | 6411 RV Heerlen | 045 560 18 00
heerlen@valk.nl | www.hotelheerlen.nl
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Faciliteiten in het
Vebego Paviljoen
Naast de algemene voorzieningen op het
evenemententerrein, genieten de deelnemers met
een arrangement van de volgende VIP-faciliteiten:

Ontvangst door Limburgs
Mooiste hostesses.

Vooraf luxe ontvangst /
meetingpoint.

Arrangementen
Samen sportief genieten/netwerken met een zachte G
Gun uzelf met vrienden, relaties of medewerkers een
onvergetelijke sportieve dag en neem als team deel aan
Nederlands mooiste Fietsevenement.
Wilt u samen met uw gasten naast de toertochten uw dag
verder aankleden, dan bieden onze arrangementen de
oplossing. Voor zowel de gasten die één van de toertochten
gaan fietsen als voor uw niet-fietsende gasten bieden wij een
onvergetelijke en perfect verzorgde dag.

NIEUW - de Vriendentafel
Wil jij met jouw fietsvrienden, als jullie moe en voldaan
over de finish rijden, zeker zijn van een tafel midden in
het feestgedruis op het evenemententerrein? Reserveer de
Vriendentafel! Wij houden dan een mooi aangeklede tafel
vrij. Jullie tafel wordt regelmatig verwend met een heerlijke
borrelgarnituur voor de hongerige fietser.

Servicedesk met o.a.
info, startdocumenten en
herinnering.

VIP parkeerplaats in de
directe omgeving.

Bewaakte VIPfietsenstalling (NIEUW),
kleedruimte en garderobe.

Uw eigen Limburgs Mooiste VIP-Room

(07.00 – 11.00 UUR)

De VIP-Rooms bevinden zich in het Vebego Paviljoen. De
ruimtes zijn te huur vanaf 25 tot 200 m2*.

Een eigen herkenbare locatie (met eigen logo/branding)
in het Vebego Paviljoen waar u uw gasten/relaties kunt
ontvangen voordat ze starten aan één van de toertochten.
Daarnaast geniet men hier van alle faciliteiten die het
paviljoen te bieden heeft, zoals kleedkamer en bewaakte
garderobe. Er is koffie/thee/fris en gezonde snacks
voor de deelnemers. Uw gasten/relaties gaan dus goed
voorbereid op weg!
De prijs van een Ontvangst/meetingpoint arrangement is
€ 20,- p/p.

Uitgebreid verzorgde
catering vooraf en na afloop
van de toertochten.

(VANAF 12.00 UUR)

Tijdens de Après Vélo kunt u in het Vebego Paviljoen
nagenieten van de belevenissen van de dag. Ervaringen
uitwisselen met collega fietsers en relaties. Masseurs
staan klaar om de vermoeide spieren onder handen te nemen. U krijgt de beschikking over kleedruimtes & warme
douches.

De prijs van een “Après Vélo” arrangement is € 95,- p/p.

Het “MOOISTE” arrangement
(VANAF 07.00 UUR)

Uitzicht op het
evenemententerrein.

•

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

•

Uw eigen gastheer/-dame die uw gasten de hele
dag verzorgt.

•

Ontvangst met uw eigen meetingpoint en catering.

•

Na 12.00 uur worden er regelmatig hapjes geserveerd.

•

Uw gasten mogen gebruik maken van alle faciliteiten die het Vebego Paviljoen biedt.

Het “APRÈS VÉLO” arrangement

De Après Vélo is inclusief drankjes, borrelhapjes en heerlijke foodcorners.

Én jouw vriendengroep kan op voorhand al consumptiemunten
inkopen voor € 2,75 ipv € 3,00 per stuk.
De prijs van een vriendentafel (minimaal 5 personen)
is € 10,- per persoon.

Ontvangst / meetingpoint

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

Kleedt uw VIP-Room aan in uw eigen huisstijl.

•

U kunt samen met ons uw eigen catering samenstellen.

•

Heeft u nog andere wensen dan denken wij graag
met u mee.

De prijs van uw eigen VIP-Room is € 120,- per persoon
(min. 25 pers). Eventuele extra’s worden vooraf aan u
geoffreerd.
*De grootte van uw VIP-Room wordt bepaald op basis van
1 à 2 pers. /m2, inclusief terras.

Met een Mooiste arrangement bent u de hele dag te gast
in het Vebego Paviljoen en geniet u van alle faciliteiten
die het programma u biedt. Het is een combinatie van
het “Ontvangst” en het “Après Vélo” arrangement.
De prijs van een “Mooiste” arrangement is € 110,- p/p.

Massage service na de
fietstocht.

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

U ontvangt een factuur met
BTW.

Het “VRIENDEN” arrangement voor niet
fietsende gasten
Ook niet fietsende familieleden en relaties kunnen een
dag lang genieten van Vebego Limburgs Mooiste. Met een
Vrienden arrangement zijn uw gasten vanaf 11.00 uur
welkom in het Vebego Paviljoen en genieten zij van alle
(culinaire) verwennerij. Vanaf 12.00 uur staat VIP-vervoer
klaar die uw gasten, zo zij willen, naar een paar prachtige plekken langs het fietsparcours brengt. Genieten op
een gezellig terras met Limburgse lekkernij, vlakbij onze
deelnemers in het Heuvelland.
Kinderen tot 12 jaar zijn gratis onze gast.
De prijs van een “Vrienden” arrangement is € 95,- p/p.

De prijs van elk arrangement is exclusief BTW en exclusief
deelname toertochten.
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Vebego Limburgs Mooiste is het grootste fietsevenement
voor recreanten. Al 29 jaar bezoeken jaarlijks 15.000
actieve fietsrecreanten en duizenden belangstellenden dit
fietsevenement en jij kunt (weer) daarbij zijn!

P

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2022 is op de start- en
finishlocatie een openlucht fietsmarkt waar jaarlijks gemiddeld 40
partners uit de fietsbranche hun stand opbouwen.
Limburgs Mooiste Fietsmarkt is gesitueerd op Coriopolis in
Heerlen. Een groot horecaterras met live entertainment zorgt voor
vertier voor de vele deelnemers aan één van de toertochten voor
racefiets, MTB, of E-bike en stadsfietsen, meegereisde vrienden
en familieleden en inwoners van Heerlen en omgeving.
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Limburgs Mooiste camping DIRECT gelegen aan het
eventterrein
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Wij gaan terug naar het groen met vele voordelen:
veel meer ruimte

TERRAS
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NIEUWE Start-/finishlocatie en eventterrein op
Coriopolis.
1.

INSCHRIJF
BUREAU

Opening Limburg Mooiste
Fietsmarkt (standhouders
mogen ook tijdens de start
open!)

Fietspraat met de Razende
Reporter

17.00u – 22.00u

Pasta Party

20.00u

12.00u – 20.00u

Sluiting Limburgs Mooiste
Fietsmarkt
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Live entertainment op
eventterrein met o.a. DJ
Sluiting* Limburgs Mooiste
Fietsmarkt
*het is niet toegestaan om eerder dan

Onze wandelende fietsencyclopedie,
de Razende Reporter, bezoekt
op vrijdag diverse stands en
doet live verslag van alles wat
er te zien en beleven valt op de
Fietsmarkt. Van een fietsbingo
tot productpresentaties en vele
andere fietsactiviteiten, alles kan
aan bod komen. Dit is een leuke
interactieve manier om jouw stand
nog beter onder de aandacht te
brengen. Daarnaast proberen wij
284
weer professionele wielrenners te
betrekken om op het podium een
bijdrage te leveren.

de sluiting uw stand op te ruimen
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B-LOCATIE: Het relax terras waar
o.a. de bar en foodtrucks zijn
gesitueerd. Dit is een unieke plek
282
waar de bezoeker rustig en relaxed
kan vertoeven en over de markt
slenteren.
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Deze locatie bevindt
zich aan de in- en uitgangen van
het eventterrein en op zaterdag de
hoofdingang voor alle deelnemers
en bezoekers. Uitermate geschikt
als je iets snel wilt verkopen,
21
bijvoorbeeld sportvoeding!
C-LOCATIE:
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38
/ M2
A-LOCATIE: € 50,-36
40,- / M2
B-LOCATIE: € 34
€ 35,- / M2
C-LOCATIE: 32
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Aanmelden en info:
Wil je verzekerd zijn van de beste

37 locatie of wil je meer informatie
over de Limburgs Mooiste
35
Fietsmarkt?
Mail dan naar:
33
info@limburgsmooiste.nl
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Vrijdag 16:00 – 20:00

De prijs van uw stand wordt
berekend per vierkante meter met
een minimale diepte van 3 meter.
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Start toertochten
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Afhalen startdocumenten en
daginschrijving

07.00 - 12.00u

Afhalen startdocumenten en
daginschrijving

Kosten:

lei

16.00u – 20.00u

06.30u - 12.00u

Coriopolis

ol

14.00u – 21.00u

Opening evenementenplein en
Limburgs Mooiste Fietsmarkt

door de nabijheid van het podium
is er op zaterdagmiddag meer
geluidsvolume.
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VRIJDAG 10 JUNI

Je raakt
niet uitge`Fietspraat`
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Coriopolis

Programma Vebego Limburgs Mooiste en
Limburgs Mooiste Fietsmarkt
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