Formel 1 i Belgien

Rejsefakta
5 DAGES BUSREJSE
AFREJSE/HJEMKOMST
26. - 30. august 2021
Pris pr. person i
delt dobbeltværelse
Enkeltværelsestillæg

kr.

4.399,-

     kr.          500,-

Prisen inkluderer
Spa Francorchamps banen er beliggende i Ardennerne lidt syd for Liége.
Banen er kendt for det bakkede terræn, hvilket tilføjer løbet noget helt
specielt. Kevin Magnussen har gode erfaringer på Spa Francorchamps,
og i 2013 vandt han det første løb i Formel Renault.
REJSEBESKRIVELSE
Dag 1 Efter opsamling og en kort indkøbspause ved grænsen, kører vi mod Belgien og Spa Francorchamps (natkørsel).
Dag 2 Efter ankomst til Spa er der morgenmad ved bussen. Der er gode muligheder for at komme rundt på banen for at se langsiden og de forskellige steder
med nedbremsninger og sving. Programmet på banen er Formel 1 træning,
træning i nogle af supportklasserne og tidtagning. Middag på hotellet.
Dag 3 Efter en god nats søvn og tidlig morgenmad kører vi igen mod Spa Francorchamps banen, hvor der er Formel 1 træning og kvalifikation samt træning
og løb i supportklasserne.
Dag 4 Med bagagen pakket i bussen, kører vi mod banen, hvor der køres løb
i supportklasserne. Det Belgiske Formel 1 Grand Prix starter kl. 14.00, og når
de 44 omgange er kørt og champagnepropperne er sprunget, mødes vi ved
bussen.
Dag 5 Natkørsel med passende pauser undervejs. Forventet hjemkomst tidlig
mandag morgen
Ørslev Rejser forbeholder sig ret til programændringer.
Teknisk rejseangør: Panter Rejser

•
•
•
•
•
•
•

Kørsel i moderne 4* turistbus
2 overnatninger med morgenmad
1 x middag / buffet
1 x morgenmad ved bussen
Billet til banen, weekend/ståplads
(kan opgraderes v. bestilling)
Six pack køletaske med indhold
Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag
til Rejsegarantifonden

Om hotellet
HOTEL SCHAEPKENS ST. FIJT
Nieuweweg 40-44
NL-6301 EV Valkenburg
3* hotel beliggende i roligt område og
750 meter fra byens centrum. Hotellet
ligger i en smuk have og der forefindes
restaurant, bar samt elevator. Uens værelser, alle med eget bad/toilet, kabel-TV,
radio, værdiboks.

