HOSPITALITY
ARRANGEMENTEN

57e Amstel Gold Race 15 en 16 april 2023
www.amstelgoldrace.nl

AMSTEL GOLD RACE

DE ARRANGEMENTEN

De Amstel Gold Race is de bekendste jaarlijks

Een Goed Begin

terugkerende wielerklassieker van Nederland
en de enige Nederlandse eendagswedstrijd in

de UCI World Tour. De wedstrijd wordt al sinds
1966 georganiseerd en in 2023 organiseren
we alweer de 57 editie. Niet alleen op de
e

zondag staat heel Zuid-Limburg in het teken

van de Amstel Gold Race, het hele weekend is
er van alles te beleven en het wielerweekend

is dan ook uitgegroeid tot een evenement van
wereldniveau.

Ook dit jaar zal Limburg op 15 en 16 april in het teken staan van de
Amstel Gold Race. De zaterdag biedt de Toerversie Amstel Gold
Race een podium aan maar liefst 15.000 internationale recreatieve
deelnemers. Op zondag zullen ’s werelds beste heren en dames
strijden voor de eerste plek in Limburgs enige wielerklassieker.
Meer dan 250.000 bezoekers reizen in april naar diverse plekken in
het Limburgse land om de Amstel Gold Race en de Amstel Gold Race
Ladies Edition live mee te maken. Maar liefst 65.000 toeschouwers
verzamelen zich in de gemeente Valkenburg om deze happening bij
de beklimming van de Cauberg of de finish te beleven.
Ook het bedrijfsleven weet zijn weg te vinden naar de Amstel Gold
Race. Op zaterdag en zondag zijn er dan ook diverse arrangementen
beschikbaar om als gast een uniek verzorgde wielerdag te beleven in
het Amstel Gold Race VIP-paviljoen. Een informele gezellige sfeer, een
uiterst verzorgd culinair programma, een uitgebreid drankenassortiment
en het VIP-terras direct aan de finishlijn zijn enkele punten die bijdragen
aan een onvergetelijke dag. Nergens bent u dichter bij de finish en heeft
u een beter uitzicht op het huldigingspodium als in het VIP-paviljoen!
Kortom de Amstel Gold Race is al meer dan 50 jaar een begrip in de
wielersport en een evenement van wereldniveau. Wilt u als VIP-gast
met uw relaties genieten van een onvergetelijke dag vol wielerplezier?
Blader dan snel verder en bekijk onze arrangementen.
Bestellen
Via www.amstelgoldrace.nl bestelt u gemakkelijk uw arrangement.
U klikt het gewenste arrangement aan, vult het aantal in en de rest wijst
zich vanzelf. U betaalt direct online en ontvangt een bevestiging.
Later ontvangt u automatisch uw kaarten.

QUOTES VIP-GASTEN

Beleef & Geniet

• Toegang tot het Amstel Gold Race VIP-paviljoen direct aan de finish
• Deelname culinair programma
• Getuige van de passages aan de finishlijn, finish & huldiging
heren en dames
• Bijwonen eerste interview winnaars in VIP-paviljoen
• Ontmoeting met diverse oud-renners
• Gereserveerde parkeerplaats bij het VIP-paviljoen

“Van begin tot het eind was alles keurig verzorgd,
iedereen was vriendelijk en enthousiast. Heerlijk
ontbijt, met daarna de ploegenpresentatie in

Maastricht. Veel kunnen zien van de wedstrijd
op de mooiste plaatsen. Top!”

• Rondeboek en presentje

Van Start tot Finish

• Al het goede van ‘Een Goed Begin’ & ‘Beleef & Geniet’,
maar dan gecombineerd in éen arrangement

In de Achtervolging

• Ontvangst door uw chauffeur, een oud-renner, op uw
parkeerplaats bij het VIP-paviljoen
• Verplaatsing in de gastenwagen naar de startlocatie in Maastricht
• Luxe ontbijt nabij de startlocatie in Maastricht
• Mogelijkheid tot verblijf tussen heren en damesploegen
• Bijwonen ploegenpresentatie heren en dames vanuit VIP-startzone
• Vanuit uw gastenwagen, die onderdeel is van de wedstrijdkaravaan,
volgen van heren en/of dameskoers
• Lunch
• Aanschouwen laatste passage, finish en huldiging vanuit het
VIP-paviljoen
• Geniet van het culinaire programma
• Ontmoeting met diverse oud-renners
• Rondeboek en presentje

Weekend Arrangement

“Als fanatieke fan heb je geen seconde hoeven te
missen van de koers waarbij je alles live aan de

finishlijn, als ook op een scherm kon volgen. Goede

service op gebied van drank & eten en de mogelijkheid
tot veel variatie. Het vriendelijke personeel zorgt voor
een lach op het gezicht bij de gasten!”

• Deelname Toerversie Amstel Gold Race op zaterdag, zonder loting
• Ontbijt in het VIP-paviljoen
• Parkeerplaats bij het VIP-paviljoen
• Bewaakte fietsenstalling
• Speciale douche- en kleedgelegenheid
• Foto met rondemissen
• Buffet na afloop Toerversie Amstel Gold Race
• Uniek presentje
• Op zondag ervaart u de Amstel Gold Race volgens het
‘Beleef & Geniet’ arrangement

Maatwerk

• Graag denken we samen met u over de mogelijkheden en verzorgen
we een maatwerkpakket voor u om u en uw gasten een zo perfect
mogelijke dag te laten beleven

Amstel Gold Race 1966 - 2022
Heren

• Luxe ontbijt nabij de startlocatie in Maastricht
• Mogelijkheid tot verblijf tussen heren en damesploegen
• Bijwonen ploegenpresentatie heren en dames vanuit VIP-startzone

• Bijwonen van de officiële start heren en dames vanuit VIP-startzone

WINNAARS

“Een prachtig mooi evenement, uniek in zijn soort.

Geweldig evenement en zeer geschikt om zakelijke
relaties uit te nodigen en te netwerken.”

Dames

2022 Michal Kwiatkowski (POL)
Marta Cavalli (ITA)
------------------------------------------------------------------------------------------2021 Wout van Aert (BEL)
Marianne Vos (NED)
------------------------------------------------------------------------------------------2020 Geen Amstel Gold Race ivm COVID-19
------------------------------------------------------------------------------------------2019 Mathieu van der Poel (NED)
Katarzyna Nieuwiadoma (POL)
------------------------------------------------------------------------------------------2018 Michael Valgren Andersen (DEN) Chantal Blaak (NED)
------------------------------------------------------------------------------------------2017 Philippe Gilbert (BEL)
Anna van der Breggen (NED)
------------------------------------------------------------------------------------------2016 Enrico Gasparotto (ITA)
--------------------------------------------2015 Michal Kwiatkowski (POL)
--------------------------------------------2014 Philippe Gilbert (BEL)
--------------------------------------------2013 Roman Kreuziger (CZE)
--------------------------------------------2012 Enrico Gasparotto (ITA)
--------------------------------------------2011 Philippe Gilbert (BEL)
--------------------------------------------2010 Philippe Gilbert (BEL)
--------------------------------------------2009 Sergei Ivanov (RUS)
--------------------------------------------2008 Damiano Cunego (ITA)
--------------------------------------------2007 Stefan Schumacher (GER)
--------------------------------------------2006 Frank Schleck (LUX)
--------------------------------------------2005 Danilo Di Luca (ITA)
--------------------------------------------2004 Davide Rebellin (ITA)
--------------------------------------------2003 Alexandre Vinokourov (KAZ)
Nicole Cooke (WAL)
-------------------------------------------------------------------------------------------2002 Michele Bartoli (ITA)
Leontien van Moorsel (NED)
-------------------------------------------------------------------------------------------2001 Erik Dekker (NED)
Debby Mansveld (NED)
-------------------------------------------------------------------------------------------2000 Erik Zabel (GER)
--------------------------------------------1999 Michael Boogerd (NED)
--------------------------------------------1998 Rolf Järmann (SUI)
--------------------------------------------1997 Bjarne Riis (DEN)
--------------------------------------------1996 Stefano Zanini (ITA)
--------------------------------------------1995 Mauro Gianetti (SUI)
--------------------------------------------1994 Johan Museeuw (BEL)
--------------------------------------------1993 Rolf Järmann (CH)
--------------------------------------------1992 Olaf Ludwig (GER)
--------------------------------------------1991 Frans Maassen (NED)
--------------------------------------------1990 Adrie van der Poel (NED)
--------------------------------------------1989 Eric van Lancker (BEL)
--------------------------------------------1988 Jelle Nijdam (NED)
--------------------------------------------1987 Joop Zoetemelk (NED)
--------------------------------------------1986 Steven Rooks (NED)
--------------------------------------------1985 Gerrie Knetemann (NED)
--------------------------------------------1984 Jacques Hanegraaf (NED)
--------------------------------------------1983 Phil Anderson (AUS)
--------------------------------------------1982 Jan Raas (NED)
--------------------------------------------1981 Bernard Hinault (FRA)
--------------------------------------------1980 Jan Raas (NED)
--------------------------------------------1979 Jan Raas (NED)
--------------------------------------------1978 Jan Raas (NED)
--------------------------------------------1977 Jan Raas (NED)
--------------------------------------------1976 Freddy Maertens (BEL)
--------------------------------------------1975 Eddy Merckx (BEL)
--------------------------------------------1974 Gerrie Knetemann (NED)
--------------------------------------------1973 Eddy Merckx (BEL)
--------------------------------------------1972 Walter Planckaert (BEL)
--------------------------------------------1971 Frans Verbeeck (BEL)
--------------------------------------------1970 Georges Pintens (BEL)
--------------------------------------------1969 Guido Reybrouck (BEL)
--------------------------------------------1968 Harry Steevens (NED)
--------------------------------------------1967 Arie den Hartog (NED)
--------------------------------------------1966 Jean Stablinski (FRA)

RESERVEREN?

EEN GOED BEGIN

BELEEF & GENIET

VAN START TOT FINISH

à € 75,00 per persoon (excl. btw)

à € 210,00 per persoon (excl. btw)

à € 250,00 per persoon (excl. btw)

Wij nodigen u uit om net als de heren en dames

Het ‘Beleef & Geniet’ arrangement biedt u een

Het ‘Van Start tot Finish’ arrangement biedt u een

beginnen. Een goed begin van de dag start met een

doorkomst bent u welkom in ons Amstel Gold

start, tot de borrel na afloop. Een goed begin van

Zondag 16 april 2023
van 08.00 uur tot 11.00 uur

ploegen de wedstrijddag al in Maastricht te

uitgebreid ontbijtbuffet en daarom bent u al vanaf
08:00 uur welkom nabij de start in Maastricht.

Na het ontbijt bent u van harte welkom op het Vrijthof in Maastricht
voor de officiële startpresentaties. U kunt verblijven tussen de heren
en damesploegen en krijgt tevens toegang tot de VIP-startzone waar
u de ploegenpresentatie op een van de beste plekken kunt volgen.
• Luxe ontbijt nabij de startlocatie in Maastricht
• Mogelijkheid tot verblijf tussen heren en damesploegen
• Bijwonen ploegenpresentatie heren en dames vanuit VIP-startzone
• Bijwonen van de officiële start heren en dames vanuit VIP-startzone

Zondag 16 april 2023
van 11.00 uur tot ± 18.30 uur

middag vol wielerplezier en genot. Vanaf de eerste
Race VIP-paviljoen. Het paviljoen biedt u een

onvergetelijke dag met de mogelijkheid om alle

doorkomsten, de finishes, de huldigingen en het
eerste interview met de kersverse winnaars live

mee te maken. Uiteraard onder het genot van een
uitgebreid assortiment aan hapjes en drankjes in
het uiterst verzorgde culinair programma.

U kunt de heren en dameswedstrijd volgen op de verschillende
schermen in het paviljoen en daarnaast heeft u vanaf het VIP-terras
zicht op de finishlijn en kunt u alle doorkomsten en finishes van
dichtbij meemaken. Dankzij deze locatie komt u als VIP-gast nergens
dichter bij de finish, een unieke beleving! Het Amstel Gold Race
VIP-paviljoen is het ideale dagje uit voor de wielerliefhebber maar is
daarnaast ook de ideale netwerkomgeving aangezien diverse bedrijven
uit het gehele land vertegenwoordigd zijn.
• Toegang tot het Amstel Gold Race VIP-paviljoen direct aan de finish
• Deelname culinair programma
• Getuige van de passages aan de finishlijn, finish & huldiging

heren en dames
• Bijwonen eerste interview winnaars in VIP-paviljoen
• Ontmoeting met diverse oud-renners
• Gereserveerde parkeerplaats bij het VIP-paviljoen
• Rondeboek
• Presentje

www.amstelgoldra
Alle genoemde prijz
zijn excl. btw

Zondag 16 april 2023
van 08.00 uur tot ± 18.30 uur

gehele dag vol wielerplezier, van het ontbijt voor de
de dag start met een uitgebreid ontbijtbuffet en

daarom bent u al vanaf 08:00 uur welkom nabij de
start in Maastricht.

Na het ontbijt heeft u toegang tot de afgesloten VIP-startzone op het
Vrijthof in Maastricht waar u de ploegenpresentatie op een van de
beste plekken kunt volgen. U kunt tevens verblijven tussen de heren
en damesploegen.
Vanaf 11:00 uur bent u welkom in ons Amstel Gold Race VIP-paviljoen.
Het paviljoen biedt u een onvergetelijke dag met de mogelijkheid om
alle doorkomsten, de finishes, de huldigingen en het eerste interview
met de kersverse winnaars live mee te maken. Uiteraard onder het genot
van een uitgebreid assortiment aan hapjes en drankjes in het uiterst
verzorgde culinair programma.

en

Door de unieke locatie van het VIP-paviljoen hebben onze gasten het
beste zicht op de finish en kunt u naast alle passages en de finishes,
ook de huldigingen vanuit het VIP-paviljoen en vanaf het VIP- terras
van dichtbij meemaken.
• Luxe ontbijt nabij de startlocatie in Maastricht
• Mogelijkheid tot verblijf tussen heren en damesploegen
• Bijwonen ploegenpresentatie heren en dames vanuit VIP-startzone
• Bijwonen van de officiële start heren en dames vanuit VIP-startzone
• Toegang tot het Amstel Gold Race VIP-paviljoen direct aan de finish
• Deelname culinair programma
• Getuige van de passages aan de finishlijn, finish & huldiging heren
en dames
• Bijwonen eerste interview winnaars in VIP-paviljoen
• Ontmoeting met diverse oud-renners
• Gereserveerde parkeerplaats bij het VIP-paviljoen
• Rondeboek
• Presentje

MAATWERKPAKKET
Heeft u andere ideeën naast
de genoemde pakketten?
Graag denken we met u mee over de mogelijkheden van
een maatwerkpakket om u en uw gasten een zo perfect
mogelijke dag te laten beleven.
Neem contact op via: info@amstelgoldrace.nl

ce.nl

RESERVEREN?

www.amstelgoldra

IN DE ACHTERVOLGING
Zondag 16 april 2023
van 08.00 uur tot ± 18.30 uur

Alle genoemde prijz
zijn excl. btw

ce.nl

en

WEEKENDARRANGEMENT

TOERVERSIE BEDRIJVENTEAM

à € 315,00 per persoon (excl. btw)

à € 145,00 per persoon (excl. btw)

Kom zaterdag zelf fietsen en geniet zondag als

Ook dit jaar is er weer een uniek hospitality

‘Weekendarrangement’ fietst u mee op zaterdag en

Race. ‘Toerversie Bedrijventeam’ is hét ideale

Zaterdag 15 en Zondag 16 april 2023

Let op! Beperkte
beschikbaarheid

Zaterdag 15 april 2023

à € 460,00 per persoon of exclusieve eigen gastenauto € 2.500 (excl. btw)

Het ‘In de Achtervolging’ arrangement biedt u
de ultieme wielerbeleving; een gehele dag vol
wielerplezier die u beleeft te midden van de

ploegleiders en wielrenners in de wedstrijdkaravaan.
Uw wedstrijddag begint al vroeg, om 08.00 uur wordt u verwacht bij het
finishterrein in Valkenburg. U wordt voorgesteld aan uw persoonlijke
gastheer met wie u de gehele dag onderweg zal zijn om de wedstrijd op
de voet te volgen.
U zal eerst op pad gaan naar Maastricht voor een uitgebreid ontbijtbuffet
en de officiële ploegenpresentaties voor de start. U kunt verblijven
tussen de heren en damesploegen en krijgt tevens toegang tot de
VIP-startzone. Na het startschot kan de achtervolging beginnen.

• Ontvangst door uw chauffeur, een oud-renner, op uw parkeerplaats
bij het VIP-paviljoen
• Verplaatsing in de gastenwagen naar de startlocatie in Maastricht
• Luxe ontbijt nabij de startlocatie in Maastricht
• Mogelijkheid tot verblijf tussen heren en damesploegen
• Bijwonen ploegenpresentatie heren en dames vanuit VIP-startzone
• Vanuit uw gastenwagen, die onderdeel is van de wedstrijdkaravaan,
volgen van heren en/of dameskoers
• Lunch
• Aanschouwen laatste passage, finish en huldiging vanuit het
VIP-paviljoen
• Geniet van het culinaire programma
• Ontmoeting met diverse oud-renners
• Rondeboek
• Presentje

toeschouwer van de Amstel Gold Race. Met dit

geniet u op zondag van alle faciliteiten die ook in

het ‘Beleef & Geniet’ arrangement zitten. U bent

gegarandeerd van deelname en hoeft niet mee te doen
aan de loting. Ook als bedrijventeam kunt u zich
aanmelden voor dit arrangement.

• Deelname Toerversie Amstel Gold Race op zaterdag, zonder loting
• Ontbijt in het VIP-paviljoen
• Gereserveerde parkeerplaats bij het VIP-paviljoen
• Gereserveerde bewaakte fietsenstalling
• Speciale douche- en kleedgelegenheid
• Foto met rondemissen
• Buffet na afloop Toerversie Amstel Gold Race
• Uniek presentje
• Op zondag ervaart u de Amstel Gold Race volgens het

De beklimming van de bekendste heuvels, de eerste ontsnappingen;
u bent als eerste op de hoogte van het verloop van de wedstrijden.
Voor de finishes kunt u terug zijn op de Cauberg, waar u welkom
bent in ons Amstel Gold Race VIP-paviljoen. Het paviljoen maakt
uw onvergetelijke dag af met de mogelijkheid om de finishes, de
huldigingen en het eerste interview met de kersverse winnaars live mee
te maken. Uiteraard onder het genot van een uitgebreid assortiment aan
hapjes en drankjes in het uiterst verzorgde culinair programma.

Fotografie: Ingrid Kremer, Ger de Loo, Tornanti

Ook de finishes en de laatste doorkomsten kunt u van dichtbij meemaken
aangezien het Amstel Gold Race VIP-paviljoen direct aan de finishlijn
gelegen is. ‘In de Achtervolging’, een dag die u niet snel zal vergeten!

‘Beleef & Geniet’ arrangement

Bent u geïnteresseerd in een
bedrijventeamarrangement?
Neem dan contact met ons op
Wij helpen u graag verder.

arrangement tijdens de Toerversie Amstel Gold
personeelsuitje of een sportieve dag voor bedrijven

en hun relaties die net iets meer willen dan reguliere
deelname.

• Deelname Toerversie Amstel Gold Race op zaterdag, zonder loting
• Ontbijt in het VIP-paviljoen
• Gereserveerde parkeerplaats bij het VIP-paviljoen
• Gereserveerde bewaakte fietsenstalling
• Speciale douche- en kleedgelegenheid
• Foto met rondemissen
• Buffet na afloop Toerversie Amstel Gold Race
• Uniek presentje
Inschrijven als bedrijventeam kan gemakkelijk in de inschrijfmodule
via www.amstelgoldrace.nl
Mocht u verdere vragen of hulp nodig hebben? Stuur een e-mail naar:
inschrijven@amstelgoldrace.nl. Wij helpen u graag verder.

STICHTING AMSTEL GOLD RACE
ADRES
TEL
E-MAIL
WEBSITE

Withuisveld 8, 6226 NV Maastricht, Nederland
+31 (0)88 - 434 32 47

hospitality@amstelgoldrace.nl
www.amstelgoldrace.nl

