
Afrejse Hjemkomst    Pris 
Torsdag 02.07 Mandag 06.07  4.499,-  Østrig
Torsdag 27.08 Mandag 31.08  4.399,-  Belgien

Enkeltværelse 500,-

PanterPrisen inkluderer 
Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
 Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
 Dygtig og rutineret chauffør
 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

MOTORSPORT

ØSTRIGS GRAND PRIX
Østrigs Grand Prix vendte i 2014 tilbage til Formel 1 kalenderen og 
siden har banen heddet Red Bull Ring. Banen ligger i et bjergrigt 
område vest for Graz og har gennemgået en kæmpe ombygning. 
Banen er 4,3 km og udsigts forholdene for tilskuere er i top.

BUSREJSE - 5 DAGE

1. dag: Afrejse
Efter opsamling og en kort indkøbspause ved grænsen,

kører vi mod Østrig og Red Bull Ring (natkørsel).

2. dag: Formel 1 træning / tidtagning
Efter morgenmad ved bussen er der ankomst midt på

formiddagen. Banen er meget kuperet med både lige stræk og 
langsomme, snævre sving, der gør banen meget udfordrende. 
Programmet på banen er Formel 1 træning, træning i nogle af 
supportklasserne og tidtagning. Middag på hotellet.

3. dag:	Formel	1	træning	/	kvalifikation
Efter tidlig morgenmad kører vi igen mod Red Bull Ring,

hvor der er Formel 1 træning, kvalifikation og træning og løb i 
supportklasserne. 

4. dag: Formel 1-løbet, og løb i
supportklasserne

Tidlig morgenmad og med bagagen pakket i bussen, kører vi mod 
banen, hvor der køres løb i supportklasserne. Østrigs Grandprix 
starter kl. 14.00. Efter 70 omgange eller 120 minutter og når 
champagnepropperne er sprunget, mødes vi ved bussen.

5. dag: Hjemkomst
Natkørsel med passende pauser undervejs. Forventet

hjemkomst mandag formiddag.

Formel 1 - 2020 
Grand Prix

BELGIENS GRAND PRIX
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. 

1. dag: Afrejse
Efter opsamling og en kort indkøbspause ved grænsen,

kører vi mod Belgien og Spa Francorchamps (natkørsel).

2. dag: Formel 1 træning / tidtagning
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.

3. dag:	Formel	1	træning	/	kvalifikation
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.

4. dag: Formel 1-løbet, og løb i
supportklasserne

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.

5. dag: Hjemkomst
Natkørsel med passende pauser undervejs. Forventet

hjemkomst tidlig mandag morgen.

Fart over feltet!
Helt tæt på

Oplevelser i fællesskab

VENLIGST UDLÅNT AF: GLEN WHEELER
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