
Beleef het ballonfestival als VIP
6-7-8 september 2019



• Sfeervolle tent, centraal opgesteld vóór 
het stadhuis met terras

• Open bar en buffet
• Beleef het ballonspektakel 

van op de 1e rij
• Geniet mee van het festivalprogramma 

rondom de Grote Markt

De Ballon VIP-tent



Open buffet
Vrij 19u00-21u00 * Zat 18u30-20u30 * Zon 18u00-20u00

• Assortiment warme en koude aperitiefhapjes
• Uitgebreid koud en warm buffet met o.a. 

• Carpaccio van blauw-wit rund, manchego, truffelolie en kapperappeltjes
• Quinoasalade met avocadoreepjes
• Black Tiger scampi, pittig oosters getinte roomsaus
• Lamsnavarin op basis van rozemarijn en Wase Wolf
• Ravioli gevuld met Pecorino en artisjokbodem

• Dessert uit het zoete Waasland i.s.m. chocolatiers Vyverman en 
Wauters, koffiebranderij Van Poeck en cremerie François. 



Open bar à volonté
Vrij  18u30-23u00 * Zat 17u00-23u00 * Zon 16u00-21u00

• Cava
• Wijnen
• Bieren
• Frisdranken
• Koffie en thee

Champagne- en Ginbar betalend



Programmatie Grote Markt
Ook van uit de ballon-VIP geniet u mee! 

VRIJDAG
18u30 Ballonfestival
20u00 The Calicos
21u15 Douglas Firs
22u30 Lantaarnballonballet
22u45 Bart Peeters
00u00 Stijn Van de Voorde

ZATERDAG
16u00 Kapitein Winokio
17u00 Ballonfestival
20u00 Jan Verstraeten
21u30 Hooverphonic
23u00 Dirk Stoops

ZONDAG
17u00 Ballonfestival

Liever dichter bij het podium?
Tickets voor de VIP-formule aan

het podium te verkrijgen via
www.villapace.be/VIP



Tickets? 

Tickets voor de Ballon-VIP-tent kan je  
ten laatste 20 augustus bestellen via 
https://vipvredefeesten.eventbrite.nl

Voordeeltarief 
• Duotickets (2p) aan €150 excl BTW
• Leden BePaSin en Centrummanagement aan €100 excl BTW per 

duoticket (2p)

€100
excl BTW

pp

Zaterdag 

VOLZET!



Praktisch
• U betaalt online en ontvangt uw factuur begin 

september. 
• U kan de Ballon-VIP-tent bereiken via de Onze-

Lieve-Vrouwstraat
• Eind augustus worden uw toegangsbandjes 

opgestuurd per post. 
• Als VIP parkeert u GRATIS onder de Grote Markt. 

U ontvangt per post een raamsticker als     
doorlaatbewijs



Tot dan! 

Meer info via www.ondernemeninsintniklaas.be of via economie@sint-niklaas.be


