
JUPILER BITS & BITES WIELERCAFÉ
Wees erbij op 15 januari 2023 tijdens 
het Plieger NK Veldrijden 2023 op de 
Uiterwaarden in Zaltbommel! Een 
uniek en nationaal wielerevenement, 
waar we trots op zijn. Samen met de 
duizenden wielerfans genieten van 
alle actie van de eliterenners die op 
weg zijn naar het goud en de nationale 
titel! Een unieke sfeer van een unieke 
sport op een uniek parcours!
 
En genieten kan u. Met het Jupiler Bits 
& Bites Wielercafé-arrangement. Want 
letterlijk midden in het hart van het 
parcours van het Plieger NK Veldrijden 
bevindt zich het sfeervolle Bits & 
Bites Jupiler Wielercafé. Voor de echte 
wielerfan die niets wilt missen van 
alle actie en spektakel  van de koers 

en de unieke sfeer van het veldrijden. 
Dichter bij de renners kan men niet 
komen. En dat uiteraard in een zeer 
gezellige VIP-omgeving, waarbij men 
vanaf het ruime buitenterras en op 
de diverse TV-schermen in het Jupiler 
Wielercafé de koers kan volgen.
 
Tussen de wedstrijden door is er een 
gezellige muzikale omlijsting met 
optredens van diverse artiesten. Food 
en drinks zijn inclusief in het Jupiler 
Bits & Bites Wielercafé.
 
Kortom, de perfecte plaats om samen 
met uw klanten, collega’s, familie en 
vrienden te genieten van het Plieger 
NK Veldrijden 2023!
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INHOUD PAKKET:

Genoemd tarief is excl. BTW. 

▶ 1 kaart voor toegang tot het B&B Jupiler Wielercafé van 10.30 tot 17.00 uur 
▶ Drinks & bites zijn all inclusive 
▶ Presentatie van parcours & rennersveld door prominente wielrenner
▶ Artiesten / dj in het B&B Jupiler WielerCafé
▶ Midden in het hart van het parcours
 
Kaarten bestellen: wielercafe@nkveldrijden2023.nl of Tel. 06-10943755

PAKKETPRIJS:
€ 250,- per persoon
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JUPILER BITS & BITES 
WIELERCAFÉ

GENIETEN VAN VELDRIJDEN IN EEN UNIEKE EN SFEERVOLLE OMGEVING

ZONDAG 15 JANUARI 2023

Mede mogelijk gemaakt door:

Cyclocross Zaltbommel

U draagt bij aan:


