
F1® Champions Club 
VIP arrangementen
Naar nagenoeg elke F1® Grand Prix kunnen wij ook 
1 van de F1® Experiences aanbieden. De exclusieve 
Champions Club VIP Arrangementen omvatten toegang 
tot de Champions Club hospitality met gastronomisch 
eten en eersteklas uitzicht vanaf enkele van de beste 
locaties op elk circuit. U zult ook profiteren van extra 
voordelen zoals begeleide paddocktoegang, ultieme 
gastvrijheid en speciale gastoptredens van enkele van 
de grootste namen uit de wereld van de F1® en meer!



Elk arrangement bestaat uit de 
volgende exclusieve onderdelen:
• VIP Parking (1 op 4 boekingen / op aanvraag)
• Toegang tot de Champions Club hospitality
• Volledige catering gedurende de hele dag
• Direct zicht vanaf het terras of tribune (per locatie verschillend)
• Grid walk op 1 van de dagen incl foto moment met de F1 trofeeën
• F1® coureur of media specialist komt langs voor een meet & greet
• Paddock tour op 1 van de dagen
• Uitleg van een F1® team manager / organisator

Officiële Race Tickets

Premium Hospitality

Verzeker u van de beste tribuneplaatsen in 
de Formule 1® met meerdaagse toegang 
tot elk circuit op de F1®-kalender.

Kies tussen de exclusieve Champions Club 
van F1® Experiences met gastronomisch 
eten en drinken, F1®-optredens en meer!



Exclusieve toegang 
tot het evenement

Extra’s voor insiders

Neem deel aan een exclusief evenement 
tijdens het raceweekend, waar u 
kunt genieten van heerlijke hapjes en 
drankjes en kunt luisteren naar enkele 
van de beste insiders van de sport.

Belangrijk: Grand Prix Travel is geen officieel F1® Experiences agentschap. 
Wij doen het maximale om de Formule 1 fan en zakelijke bezoeker het product 
aan te bieden volgens de voorwaardes van de organisator Quint Events.

Bekijk het circuit vanuit het perspectief van 
de coureurs, loop door de beroemde Pit 
Lane, poseer met de kampioenschapstrofee, 
bezoek de exclusieve F1® Paddock en nog 
veel meer!

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden 
voor de Grand Prix van uw keuze.
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