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Eventor staat garant voor een indrukwekkend programma met verrassend
bruisende events vol inspiratie,
creativiteit, enthousiasme, dynamiek en
passie. Maak u klaar voor een
gevarieerd aanbod aan sport en plezier,
topentertainment en grenzeloze
netwerking.
Van het kleinste bedrijfsfeest tot het
grootste massa-event. Bij Eventor
zitten u en uw zakenrelaties of vrienden
altijd op de eerste rij. In de opwinding
van de actie, het hart van het feestgedruis of bij de bron van verrijkende
businesscontacten.
Elke organisatie is een belevenis waar
u en uw genodigden nog weken over
napraten.
Van onze daguitstap naar Paris-Roubaix
- waar straks al voor de 15de keer de
unieke sportsensatie uitmondt in een

swingende after-party in de Hel van het
Noorden - tot een geanimeerd dagje
‘At The Races’ op Oostende Koerse of
een avondje testosteron op het Gents
Boksgala.
Met de overname van de Wellington site
staan er nog meer dan 50 extra events
op de agenda. Met onze concertpoot
‘Blue Sky Concerts’ programmeren we
verschillende nationale en internationale
concerten.
De Wellington golf maakt van onze site
een uniek kader voor alle events.
Ontdek er alles over in deze brochure en
laat u meedrijven op ons enthousiasme!

STIJLVOL GENIETEN
VAN DE WIELERKLASSIEKER
PARIS-ROUBAIX
We nemen we u en uw gasten graag mee voor een exclusief dagje in
de Hel van Het Noorden. Op het ‘Domaine de la Rosée’
in Mérignies serveren we u langs ‘Secteur 10’ een onberispelijk programma.
Geniet van het aperitief langs de kasseien. Prikkel uw smaakpapillen met een uitgebreid
driegangenmenu en aangepaste wijnen. Schreeuw uw favoriete renner naar de overwinning
tijdens de live passage en laat u na de aankomst meeslepen in een onvervalst Vlaams feest.
Kortom, beleef Paris-Roubaix zoals u het nooit eerder deed. Topsport, culinair genot
en spetterend amusement van de bovenste plank!
U had nooit kunnen geloven dat het zo plezant was in de Hel.
www.helvanhetnoorden.be
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PARIS-ROUBAIX, WAAR DE HEL EEN KERMIS WORDT…
Onze Paris-Roubaix-dag begint om 10u00 in Gent of om 10u30 in Kortrijk. Hier staan onze bussen klaar
om u zorgeloos naar het Noord-Franse Mérignies te brengen. Zak comfortabel weg in uw zetel, want we
komen zo bij u langs met een lekker ontbijt en een glaasje bubbels. Na een uurtje rijden, draaien we het
‘Domaine de la Rosée’ op. Deze toplocatie hebben we speciaal gekozen om u op een uitmuntende manier
te kunnen ontvangen. Met de wielergoden verkennen we de 700 meter lange kasseistrook waarop de
renners een paar uur later zullen voorbij denderen. Je zal je ogen niet geloven! Hier fietsen, lijkt haast een
onmogelijke opdracht … en toch.
We wandelen door naar onze prachtig ingerichte VIP-tent, waar we met champagne toasten op een
Belgische overwinning! Schuif met uw gasten daarna gezellig aan uw gepersonaliseerde tafel voor een
heerlijk 3-gangenmenu met aangepaste wijnen. Wedden dat u sneller dan gedacht op uw stoel gaat staan?
Aan animatie geen gebrek. Pas op, de renners naderen ‘Secteur 10’, op ongeveer 42 km van de streep.
De finale van Paris-Roubaix begint hier, pal voor uw neus. We begeleiden u graag voor de
live-doortocht op ‘onze’ kasseien. Eens de bezemwagen ons is voorbijgereden, volgen we de ontknoping
op grote schermen in de zaal. En dan kunnen we hopelijk klinken op de overwinning van een landgenoot.
Het feest kan beginnen, met een spetterende revue van aanwezige artiesten maken we de namiddag
vol. Op de bus naar huis bieden wij u nog een vroeg slaapmutsje aan als afsluiter van deze unieke dag.
Wij zijn ervan overtuigd dat u Paris-Roubaix nooit eerder op deze manier hebt gevolgd!
ALL-IN VIP-FORMULE
• Verzamelen in Gent of Kortrijk
• Vertrek met de bus naar Mérignies (Frankrijk)
• Ontbijt met bubbels op de bus
• Aperitief met champagne en warme & koude hapjes
• Driegangenmenu met aangepaste wijnen en live-entertainment
• Live uitzending op grote schermen
• Doortocht renners aan ‘Secteur 10’
• Revue artiesten
• Terugreis naar Gent of Kortrijk

310 euro/pers. (excl. BTW)
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CONTACTEER ONS
OLIVIER ORLANS

KIM VAN VAERENBERGH

PATRICK ORLANS

Managing Partner
0498 86 14 02
olivier@eventor.be

Managing Partner
0486 14 00 89
kim@eventor.be

Sales Director
0496 50 28 28
patrick@eventor.be

JENS DESMET

NIKO GELDHOF

Sales
0499 25 25 16
jens@eventor.be

Concert Director
0495 51 82 34
niko@blueskyconcerts.be

