
UTRECHT \ 'S-HERTOGENBOSCH \ BREDA
19 AUG \ 20 AUG \ 21 AUG

LA VUELTA 
HOLANDA
LA SALIDA OFICIAL
De 77e editie van de Ronde van Spanje gaat van 
start in Nederland en koerst door de provincies 
Brabant en Utrecht. Van 19 t/m 21 augustus 2022
verwelkomen we het peloton van La Vuelta in Nederland. 
En dat is bijzonder! Drie keer eerder startte deze 
wielerronde buiten Spanje. Pak deze unieke kans 
en nodig jouw relaties uit om dit wielerspektakel 
van dichtbij mee te maken.



Wat een eer. En wat een strijd wordt het. De 77e  
editie van de Ronde van Spanje start recht voor de 
deur van Jaarbeurs Utrecht. Hoe bijzonder! 

Op vrijdag 19 augustus schieten de teams op het 
Jaarbeursterrein van het startpodium weg voor de 
ploegentijdrit. Beleef het live mee, als de renners 
23,7 kilometer lang door de Domstad sprinten. 
Om weer te finishen bij Jaarbeurs! 

ETAPPE 1: UTRECHT - UTRECHT

Vrijdag 19 augustus
23,7 km \ Ploegentijdrit

START/FINISH \ JAARBEURSPLEIN

ETAPPE 1 \ JAARBEURS UTRECHT
VAMOS HOLANDA!



Dit is je kans om de profrenners van dichtbij aan het werk  
te zien. Verras je zakelijke relaties met een compleet verzorgde 
middag en avond in Utrecht. 

   Ontvangst door Vuelta-hostessen met welkomstbubbels 
   Open bar van 14.30 uur tot 21.00 uur met:  

koffie/thee, frisdranken, diverse biersoorten,  
exclusieve Spaanse wijnen en Hollandse sappen

   Doorlopend exclusieve culinaire hapjes
   Deelname walking diner met koude en warme  

gerechten vanaf 17.00 uur
   Meevieren vanuit La Cantina  

   
TV-schermen en monitoren met live-uitzending 

   
Bezoek de teambussen en de Groene Karavaan

   
Meet & greet met diverse oud-renners

   
Gereserveerde parkeerplaats VIP-terrein, 

 direct aan Start & Finish

MAATWERK
Heb je andere ideeën? 
Wij denken graag met 
je mee. Ook wij gaan 
voor niets minder dan 
jou een onvergetelijke 
start te bezorgen van 
La Vuelta Holanda!

*de genoemde prijs is exclusief btw.
Minimale afname 10 arrangementen.

HOSPITALITY PROGRAMMA
ETAPPE 1 \ VRIJDAG 19 AUGUSTUS \ JAARBEURS UTRECHT

€ 295,- p.p.*
ARRANGEMENTSPRIJS



Terwijl La Vuelta door Nederland raast, creëert Maison van den Boer een buitenkans voor 
slimme ondernemers die hun dierbare relaties willen trakteren op een onvergetelijke 
ervaring. Bij de finish van etappe 2 (in Utrecht) en etappe 3 (in Breda) wordt een 
gevarieerd middagprogramma geboden met waardevolle contactmomenten. Voel samen 
de vibe van de wedstrijd en beleef een prachtig zomers event!

ETAPPE 3: BREDA - BREDA

Zondag 21 augustus \ 14.00 -19.00
193 km \ Vlakke etappe

FINISH \ CHASSÉ THEATER BREDA

ETAPPE 2: 'S-HERTOGENBOSCH - UTRECHT 

 Zaterdag 20 augustus \ 14.00 -19.00
183 km \ Vlakke etappe

FINISH \ SCIENCE PARK UTRECHT

ETAPPE 2 \ ETAPPE 3



   Gereserveerde parkeerplek VIP-Terrein
   

   

Ontvangst door Vuelta-hostessen met welkomstbubbels 

 
Gasten worden begeleid naar gereserveerde ruimte 

   

Open bar van 14.00 uur tot 19.00 uur met koffie/thee, 

   

Walking lunch, culinaire hapjes worden rondgedeeld en geserveerd 

 

vanuit verschillende foodstations

  
 

Live entertainment met o.a. Spaanse flamencodanseressen

 

   

Na de lunch is de zoete finale buiten (omstreeks 16.00 uur) in

   

Tijdens de cooldown (naborrel) gaan de medewerkers rond met 

 

een assortiment snacks

 

   

HOSPITALITY PROGRAMMA

Startarrangementen in Den Bosch 
en Breda beperkt beschikbaar.  
Prijs op aanvraag.€ 275,- p.p.*

ARRANGEMENTSPRIJS

ETAPPE 2 \ ZATERDAG 20 AUGUSTUS \ UTRECHT SCIENCE PARK
ETAPPE 3 \ ZONDAG 21 AUGUSTUS \ BREDA CHASSÉ THEATER

*de genoemde prijs is exclusief btw.
Minimale afname 10 arrangementen.

frisdranken, biersoorten, Spaanse wijnen en Hollandse sappen

festivalsferen met vrolijke Spaanse clubmuziek

Om 19.00 uur gaan de gasten huiswaarts en hebben ze genoten 
van een wielerspektakel



WIL JE ER OOK 
LIVE BIJ ZIJN? 
Wat een kans om La Vuelta van dichtbij mee te 
maken. Verras jezelf én je zakelijke gezelschap. 
Voor meer informatie en reserveringen:  
lavueltaholanda.com/hospitality 

Official partner

Official partner


