F1 Belgiens Grand Prix
5 dagar, 23-27 augusti 2018

Åk på motorresa och upplev Formel 1, världens största motorsport, live!
Bland F1-förarna rankas klassiska Spa-Francorchamps bland de absolut
främsta. Den 7 km långa banan är inte bara längst i F1-kalendern, här
finns även de mytomspunna kurvorna Blanchimont och Eau Rouge, där
full gas gäller till stor glädje för åskådarna. Så följ med oss till Belgiens
Grand Prix och upplev farten, ljudet……festen!!
Torsdag
Via Öresundsbron och färjan i Rödby kommer vi till Tyskland. Färden
fortsätter söderut med paus och bensträckare utmed vägen och framåt
kvällen når vi Dortmund där vi ska övernatta. Gemensam middag på kvällen.
Fredag
Efter frukost åker vi vidare mot belgiska gränsen och Spa för att se lite
tidsträning. Tidig kväll checkar vi in på Hotel zum Goldenen Stern i Prüm där vi
ska bo två nätter. Vi samlas sedan i restaurangen och äter middag ihop.
Lördag
Efter en god frukost tar bussen oss till Spa-banan för dagens kvalheat. Framåt
kvällen återvänder vi till Prüm och äter middag tillsammans.
Söndag
Efter frukost lämnar vi hotellet och åker de ca. 6 milen till Spa. Efter loppet
samlas vi i bussen och åker ca. 20 mil till Dortmund där vi övernattar och äter
middag tillsammans.
Måndag
Efter en tidig frukost fortsätter vi resan norrut. I Heiligenhafen stannar vi för
lunch och shopping. Åter i Sverige under kvällen.
Pris: 6 650 kr/person
Ingår: Bussresa, logi i tvåbäddsrum, 4
frukostar, 4 middagar, lunchpaket
lördag och söndag, färjeavgifter och
vägskatter.
Tillägg: Enkelrum 650 kr,
avbeställningsskydd 350 kr

Bokning av resan görs antingen
på vår hemsida eller genom att
ringa oss. Välkomna med!

Hållplatser och tider
02:45 Malmbäck, Reinholds Buss
03:20 Jönköping, M2 Center (Statoil)
04:20 Värnamo, Stationen
05:00 Smålandstenar, Stationen
05:30 Torup, Tanka
06:20 Halmstad, Eurostop

Resan genomförs vid minst 25 deltagare. Besked om resan ej blir av meddelas
senast 2 månader före avresa. Biljett till tävlingen ingår ej, köps av var och en
via www.spagrandprix.com
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