
VIP arrangement

Ronde van Vlaanderen 
zo 2 april 2023



Louise Marie Manor & Gardens is een verborgen parel in de
Vlaamse Ardennen. 
Wij ontvangen jullie heel graag voor een unieke teambuilding
ervaring!

De magie begint al op het moment dat u de oprijlaan met
rododendrons inslaat, een hartelijk welkom krijgt en binnengeleid
wordt in de lounge met elegante kroonluchters, authentieke open
haard en iconische parketvloer. 

Het exclusieve domein met Jacques Wirtz tuinen en privaat bos
in combinatie met een kwalitatieve, persoonlijke service tillen uw
feest naar een hoger niveau.
Welkom in Louise-Marie Manor & Gardens !

alle prijzen in de brochure zijn excl 21% btw - geldig t/m 30/03/2023

Welkom!



The Garden

Het 2 ha domein met zijn unieke Jacques Wirtz tuin met

eigen ceremonietuin en meerdere  terrassen volledig ter

uwer beschikking staan. Honderden fotogenieke hoekjes en

WOW momenten bij uw gasten gegarandeerd! 

De Manor

Het authentiek jachthuis ademt elegantie en gezelligheid. 

Het salon De Kemmeter is ideaal voor huiselijke en

kleinschalige feesten tot 50 personen.

Vanuit deze zaal kan u via onze wintertuin ook perfect

aansluiting maken met het Jacques Wirtz theater met een

feestelijke tent. 

Onze locatie



VIP zone - Ommegangstraat 148 Maarkedal/Ronse

zondag 2 april 2023 - 11u tot 19u 

receptie met hapjes, voorgerechten- en dessertbuffet, hoofdgerecht
opgediend aan tafel, doorlopend open bar en snacks na de wedstrijd 

VIP parking 25 wagens op domein
shuttleservice van private parking (120 wagens)  tot op
wandelafstand van  de VIP locatie

1x passage mannen, Ommegangstraat 148 
1x passage mannen op 450m 
1x passage vrouwen op 450m

praktische info



11u00                                       ontvangst & receptie
12u30                                       lunch op basis van gekozen formule
doorlopend                                open bar
                                                  2x live passage Elite men
                                                  1x  live passage Elite women
17u30                                       variatie van kleine snacks
18u00                                      muzikaal entertainment
19u00                                      einde VIP arrangement                           

HOSPITALITY all-in package
€320/pp

programma

parking

*1 VIP-parkingplaats per 2 genodigden
*shuttledienst tussen de parking en de VIP locatie (op wandelafstand)                        

tickets

*tickets verkrijgbaar vanaf 2 genodigden
*vanaf 8 personen gereserveerde plaatsen aan gepersonaliseerde tafel
*vanaf 40 personen aparte VIP-zone mogelijk binnen in de Manor, met privé lounge
in decor van chesterfields. Gelegenheid tot private branding.                           



*booghaltent met rode loper, luxe open bar en stijlvol meubilair
*luxe mosbar met backbar
*mobiele keuken en cateringtent
*extra stroom via energiegroep
*gelegenheid tot vrij bezoek van de Jacques Wirtz tuinen met meerdere terrassen
*live uitzending van de wedstrijd op grote schermen
*onthaal door maître en obers
*host aanwezig als permanent aanspreekpunt tijdens de duur van het event
                              

VIP LOCATIE - luxe booghaltent vanaf 50pers 

*exclusief gebruik Manor met luxe lounge
*open bar in overdekte orangerie
*stretchtent met hoge receptietafels (bij regenweer)
*optie voor champagne en oesterbar
*diner aan ronde tafels met aangepast tafellinnen en stijlvolle tafeldecoratie
*gelegenheid tot vrij bezoek van de Jacques Wirtz tuinen met meerdere terrassen
*live uitzending van de wedstrijd op grote schermen
*onthaal door maître en obers
*host aanwezig als permanent aanspreekpunt tijdens de duur van het event
                              

VIP LOCATIE - manor tot en met 50pers 



Tenten & meubilair

booghaltent 225m² met cassettevloer
lichtslingers
rode loper
groene kamerplanten als aankleding
toog met tap en spoelbak, backbar met frigo's
buffettafels met zwarte stretchhoezen
25 hoge staantafels + 60 barkrukken
15 houten dinertafels met zwart alu frame
120 zwarte stoelen

Samen met onze professionele partners werken we jullie event uit.

Voor dit VIP arrangement 120 genodigden werd gekozen voor:







LUNCH FORMULE
 
 

ontvangst met cava, fruitsap, verschillende bieren, wijn, frisdrank, waters
 

mix van warme en koude hapjes
 

lunch met voorgerechtenbuffet (vlees, vis, veggie)
hoofdgerecht bediend aan tafel

dessertbuffet & koffie
 

kleine snacks na de wedstrijd 
 



"We go the extra mile for you!




