Le Mans Classic
MAX. 10 EQUIPES

Le Mans Classic
Een echte klassieker op onze agenda: Le Mans Classic. Verdeeld in 6
leeftijdscategorieën, herleeft de 24H zijn glorie. Dit is het event die
u een schitterende retrospectieve biedt van de legendarische
periode 1923-1979.
We vertrekken op vrijdagochtend richting Le Mans, waar we ons
installeren op een luxe camping aan het Circuit. De zaterdag en
zondag trekken we richting Circuit, waar naast de race ook de
honderden oldtimerclubs te bewonderen zijn.
's Nachts bezoeken we de legendarische bochten van Arnage en
Mulsanne. Het is de 10e editie van dit event met 8500 collectie
wagens. Kortom, spektakel verzekerd!

1 tot 3 juli 2022
Vertrek Brugge 1 juli

€ 1.200

PROGRAMMA
Verblijf
We verblijven tijdens deze reis in grote tenten op de super uitgeruste camping van
Spay. Het sanitair is er net en dichtbij.
Wij voorzien per team: slaapruimte voor 2 personen in grote tent Tafel met 4 stoelen,
elektriciteit in elke tent 48cm dikke luchtmatras—2m breed. Bovendien voorziet ons
team in een zeer uitgebreide catering van ontbijt en diner.

Vrijdag 1/7
Vertrek in Brugge
14u: aankomst in Spay + drink
16u: bezoek Village Circuit
Zaterdag 2/7
9u: ontbijt
Transfert naar circuit
Vrij bezoek incl.paddocks
18u30: diner op camping
Bezoek bocht van Arnage
Bezoek bocht van Mulsanne
Zondag 3/7
9u: ontbijt
Transfer naar circuit
Vrij bezoek icl.paddocks
Vanaf 16u terug naar huis
*Uren en programma kunnen variëren

ALGEMEEN INBEGREPEN
(2 pers.)
Verblijf op luxecamping
Ontbijt en diner
Catering tent
Tickets
Roadbook
Fotoboek

TYPE RALLY

OPTIES op aanvraag

BEZOEKEN

Circuit
Camping

Travel met crew

Paddocks circuit
Bocht van Arnage
Bocht van Mulsanne

Inbegrepen in deelnameprijs
•
•
•
•
•
•
•
•

Verblijf in luxecamping Spay
Tent met elektriciteit
Catering tent met gekoelde dranken op camping
2x avondmaal
2x uitgebreid ontbijt
Tickets: 2x algemene toegangstickets
Tickets: 2x individuele tickets voor Paddocks
Tickets: 1x parkingticket per team parking Arnage en
Mulsanne

Niet inbegrepen in deelnameprijs
•

Transport/Transfer naar start en terug naar huis

Algemene voorwaarden
Classic Tours van toepassing

