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Tour Etappe 20 – TP Vision BENELUX 
 
Algemeen  
22 juli | Reisdag + cycling experience 
23 juli | Etappe 20 – In het hart van de koers 
24 juli | Reisdag  
 
Programma 
22 jul i  
08:55 – 10:50 | Vlucht Amsterdam - Toulousse 
11:30 – 12:30 | Aankomst hotel Toulousse 
13:00 – 17:30 | Cycling experience  
18:30 – 21:30 | Dinner Toulousse 
 
23 jul i  
09:00 – 18:00 | In het hart van de koers 

- Bezoek teamhotel 
- Bezoek start 
- Volgen etappe op verschillende locaties langs parcours 
- Bezoek finish 

19:00 – 23:00 | Terugreis naar hotel Toulouse + diner 
* Programma – tijden en onderdelen – onder voorbehoud 
 
24 jul i  
11:15 – 13:15 | Vlucht Toulousse – Amsterdam  
 
Hotel & verzamellocatie 
Hotel Hampton inn Toulouse Airport 
92 Rue de Bordebasse, 31700 Blagnac, Frankrijk 
 
Kostenoverzicht 
Vlucht: €309,00 per persoon*  
Prijs is inclusief handbagage en taks 
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COVID-19 maatregelen 
- Maatregelen van de organisatie van de Tour de France dienen te allen tijde te worden ge-

volgd; 
- Bij het bezoek aan het teamhotel vragen wij iedereen om 1,5 meter afstand te houden en een 

mondkapje te dragen; 
- Bij het bezoek aan het teamhotel is het niet toegestaan om renners en stafleden te verzoeken 

tot een fotomoment; 
- Hospitality staf leden dragen in het VIP-busje een mondmasker; 
- Wij verzoeken ieder zoveel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare desinfectiemidde-

len. 
- Maatregelen kunnen op dag van programma afwijken van bovenstaande. Instructies van de 

hospitality stafleden dient te worden opgevold.  
 
Voorwaarden cycling experience  

-  Het dragen van een helm is verplicht; 
-  Deelnemer zorgt voor juiste fietskleding, fietsschoenen en handschoenen; 
-  Deelnemer is in gezonde conditie om deel te nemen aan de fietsclinic; 
-  Deelnemer heeft fietservaring; 
-  Fietsen worden verzorgd door Team Jumbo-Visma. De fietsen zijn uitgerust met Shimano 

road pedalen. Deelnemer is verantwoordelijk voor eigen schoenen en pedalen indien schoe-
nen niet op Shimano road pedalen kunnen. 

-  Deelname aan de fietsclinic is op eigen risico; 
 
 


