
BREYDEL
TOUR-
FEEST

Breydelgerecht uit de reuzenpan

Sublieme
Tour 2-daagse

6 & 7 juli
2017in Troyesin Troyes

i.s.m.

Breydelham organiseert in samenwerking met

Het Nieuwsblad, La Résidence Pierre, Radio Tequila en 

Driespoort Shopping Deinze het vierde Breydel Tourfeest!

Dit jaar trekken we op donderdag 6 juli naar de

Champagnestreek om er de 6de etappe van Vesoul naar 

Troyes live te volgen.

Op vrijdag 7 juli krijgen we terug live een passage te zien

van de 7de Touretappe van Troyes naar Nuits Saint George.

Dit alles gecombineerd met een groots volksfeest met een 

pak leuke artiesten en live optredens, overgoten met een 

extra flesje champagne en een heerlijke Breydelmaaltijd uit 

de Breydel reuzenpan.

TOUR 
ARRANGEMENT:

slechts €149pp en extra
Driespoort Shopping bag
met Breydel hapjesboek

t.w.v. €20’



BREYDEL
TOURFEEST

programma en inschrijven

       Mis dit uniek
Tour arrangement
        niet!

DONDERDAG 6 JULI 

INCHRIJVEN

VRIJDAG 7 JULI

ETAPPE VESOUL NAAR TROYES
• 7u: vertrek bus Driespoort Shopping Deinze 

(auto kan op parking blijven staan)

• 10.30u: aankomst Epernay en 
kamerindeling

• 11.30u: vertrek bus richting 
Vendeuvre-sur-Barse

• 13u – 17.30u: welkom aan 
Château Vendeuvre-sur-Barse

o Muzikale animatie door Studentenfanfare Gent

o Breydel foodtruck & champagnebar

o Live uitzending Tour de France op groot scherm

• 14.45u : passage Publi-karavaan

• 16.30u-17u: passage renners

• 17.30u: vertrek bus richting Rossières-près-
Troyes (rit van +/- 40 min)

• 18u-22u: Breydel Tourfeest in Résidence 
Pierre

o Tour de France op groot scherm

o Muzikale animatie door Studentenfanfare Gent

o Presentatie programma door Filip D’Haeze

o Concert met  DIMITRI & DE KASTEN met live 
band

o Gastoptredens van FILIP D’HAEZE & EVELINE 
CANNOOT

o BREYDELmaaltijd uit indrukwekkende reuzen-
pan op houtvuur

o Afterparty met DJ SET DIMITRI VAN TOMME

o Special DJ uur met BJORN VERHOEVEN

• 23u. – 1u.: Optreden internationale artiesten

• 1u.: vertrek bus richting hotel in Epernay

ETAPPE TROYES NAAR
NUITS SAINT GEORGE
• Ontbijt in het hotel

• 8.30u: vertrek bus richting Bar-sur-Seine 
(rit van +/- 1u.30min)

• Onthaal in Le Manoir -  Champagne Devaux

• 1 glas + 1 fles champagne per persoon!

• Lunch @ Breydel foodtruck

• 11u: passage Publi-karavaan

• 13u: passage renners

• 14u: vertrek bus richting Veuve-Doussot 
(rit van +/- 30 min.).

o  Rondleiding en degustatie 7 champagnes.

o  Mogelijkheid tot aankoop champagne

o  Breydel koeltas met picknick

• 17u: vertrek terugrit naar België naar 
Driespoort Shopping Deinze

o  tussenstop op autostrade van max. 1u

Inschrijven tot en met 27 juni 2017 via marc@radiotequila.be. Inschrijving is definitief na overschrijving van €149 
pp op rekeningnummer BE63 2900 3770 2608 van vzw Jongeren en Muziek, met vermelding van de naam of 
namen en ‘Tourfeest 2017’.

Tour 2-daagse

6 & 7 juli
2017

TOUR 
ARRANGEMENT:

slechts €149pp en extra
Driespoort Shopping bag
met Breydel hapjesboek

t.w.v. €20’

Slechts €149 pp voor compleet arrangement


