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مواقع مختلفة، بروكسيل، بلجيكا

06 يول - 07 يول 2019

 انتق مزاياك
 ،Grand Départ of Le Tour de France بعد غياب 61 عاًما عن بروكسيل، يعود إليها سباق فرنسا للدراجات

ليضفي انطالقة مميزة على أهم حدث ركوب دراجات هوائية في العالم لهذا العام. يمنحك مقر الحدث لهذا العام 
في بروكسيل العديد من المزايا التي تجمع بين واحد من أكبر األحداث الرياضية في العالم، والضيافة االستثنائية 
لكبار الشخصيات، وفرصة لالستمتاع بأروع البقاع الشهيرة على امتداد المضمار. اختر من بين الباقات الُمختلفة 
لمرحلة الطريق يوم السبت، أو التجارب المحددة بوقت في يوم األحد. لدينا جميع الخيارات التي تلبي احتياجاتك

من
195 €

 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

 Verhulst Events and 
Partners جهة البيع

الباقة 1: الدراجات الهوائية + نشاط ثقافي بسعر يبدأ من 195 يورو

الباقة 3: الدراجات الهوائية + فنون الطعام، بسعر يبدأ من 405 يورو

الباقة 2: الدراجات الهوائية + الموسيقى، بسعر يبدأ من 295 يورو

الباقة 4: الدراجات الهوائية + التواصل، بسعر يبدأ من 400 يورو

https://www.daimani.com/global/ar/c/granddepart2019
https://www.daimani.com/global/ar/
mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/ar/c/granddepart2019
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 الباقة 1: الدراجات الهوائية + 
نشاط ثقافي

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

Saturday

195 €
 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

موقف السيارات
 تصريح ركن السيارة عند شراء
 تذكرتين، باإلضافة إلى خدمة

النقل بالحافالت الداخلية

 خدمة المضيفة
 االستقبال والترحيب بواسطة

 مضيفات سباق فرنسا
للدراجات

 الحد األدنى للشراء
4 باقات

 الدخول إلى منطقة الفريق
 الدخول إلى منطقة الفريق

وخط البداية

 المتحف/الثقافة
الدخول إلى المعرض في بوزار

المشروبات
بار مفتوح

 مشروب شمبانيا لالستقبال
الترحيب بالفقاعات

 موقع مشاهدة لكبار
 الشخصيات

 المشاهدة من المدرج الكبير
لكبار الشخصيات

االستقبال بعد السباق
 المقابالت بجوار المضمار بعد

انتهاء السباق

 الغداء
خدمة طيران فاخرة

شاشات كبيرة
 تغطية مباشرة لألحداث من

داخل منطقة الضيافة

 06 يول  

 Verhulst Events and 
Partners جهة البيع

Palais des Beaux-Arts, Bozar, Start area
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 الباقة 1: الدراجات الهوائية + 
نشاط ثقافي

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

Saturday

295 €
Sunday

350 €
 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

الحد األدنى للشراء
4 باقات

 إطاللة مباشرة على راكبي*
 الدراجات

 مشاهدة أفضل راكبي الدراجات
مباشرة من موقع الضيافة

 *قرية كبار الشخصيات
 الدخول إلى قرية كبار

الشخصيات فور الوصول

 الموسيقى
حفل موسيقي بعد السباق

 طاوالت خاصة
حجز الطاوالت للحفالت

مشروب شمبانيا لالستقبال
بار مفتوح

 المشروبات
بار مفتوح

 مشروب شمبانيا لالستقبال
الترحيب بالفقاعات

خدمة المضيفة
 االستقبال والترحيب بواسطة

 مضيفات سباق فرنسا
للدراجات

 المأكوالت
خدمة طيران شاملة

موقف السيارات
 تصريح ركن السيارة عند شراء
 تذكرتين، باإلضافة إلى خدمة

النقل بالحافالت الداخلية

 06 يول - 07 يول 2019  

 Verhulst Events and 
Partners جهة البيع

Parc de Laeken, Finish Area
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 الباقة 3: الدراجات الهوائية + 
فنون الطعام

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

Saturday

405 €
Sunday

450 €
 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

 طعام الذّواقة
 وجبة غداء رباعية الخيارات

 مقدمة من طاٍه حاصل على
نجمة ميشالن

 صالة كبار الشخصيات
 صالة خاصة بالقرب من خط

النهاية

االستقبال بعد السباق
 المقابالت بجوار المضمار بعد

انتهاء السباق

 المشروبات
بار مفتوح

 مشروب شمبانيا لالستقبال
الترحيب بالفقاعات

الحد األدنى للشراء
10 باقات

 موقف السيارات
 تصريح ركن السيارة عند شراء
 تذكرتين، باإلضافة إلى خدمة

النقل بالحافالت الداخلية

خدمة المضيفة
 االستقبال والترحيب بواسطة

 مضيفات سباق فرنسا
للدراجات

 06 يول - 07 يول 2019  

 Verhulst Events and 
Partners جهة البيع

Parc de Laeken, Finish Area
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 الباقة 1: الدراجات الهوائية + 
نشاط ثقافي

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

Saturday / Sunday

400 €
 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

خدمة المضيفة
 االستقبال والترحيب بواسطة

 مضيفات سباق فرنسا
للدراجات

 الحد األدنى للشراء
50 باقة

 خيارات وضع األسماء
 إمكانية وضع االسم على

المقصورة الخاصة

  مأكوالت فاخرة
خدمة طيران فاخرة

 مقصورة كبار الشخصيات
 مقصورة خاصة وحصرية عند

خط النهاية

التراس
تراس خاص

 موقع مشاهدة لكبار
 الشخصيات

 الدخول إلى منطقة كبار
الشخصيات عند خط النهاية

 االستقبال بعد السباق
 المقابالت بجوار المضمار بعد

انتهاء السباق

موقف السيارات
 تصريح ركن السيارة عند شراء
 تذكرتين، باإلضافة إلى خدمة

النقل بالحافالت الداخلية

 المشروبات
بار مفتوح

مشروب شمبانيا لالستقبال
الترحيب بالفقاعات

 06 يول - 07 يول 2019  

 Verhulst Events and 
Partners جهة البيع

Parc de Laeken, Finish Area
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Verkauft von Verhulst Events 
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