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Formule 1 Emilia Romagna op Imola
Zeer complete F1 reis naar de Grand Prix van
Italië!

Gaat u mee om Max en Nyck aan te moedigen op één van de meest
historische circuits van de wereld?

U heeft entreekaarten voor de kwalificaties en de race met zitplaatsen
op de Acque Minerale Grandstand Tribune in een van de mooiste
bochten van het circuit van Imola. U verblijft in een perfect 4* hotel in
het centrum van Bologna. Bologna is tevens het hart van de
automobiel (motor) industrie van Italië. Beroemde merken zoals
Ferrari en Lamborghini hebben hier hun roots liggen. We brengen
een bezoek aan de musea van deze twee iconische merken. U vliegt
vanaf Charleroi Airport rechtstreeks naar Bologna. Alle transfers en
reisbegeleiding zijn inclusief!

Imola is het decor voor de eerste Europeesche race van het jaar op
één van de meest historische circuits van de wereld. U heeft
entreekaarten voor de kwalificaties en race met zitplaatsen op de
Acque Minerale Grandstand Tribune. Het is alweer bijna 20 jaar
geleden dat er twee Nederlanders in de Formule 1 reden en het is de

4 dagen vanaf
€ 2.295,- p.p.

Vertrekdata
19 mei 2023 €2295

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Charleroi en v.v.

Vlucht Charleroi - Bologna en v.v.

10 kilo handbagage

Lokale transfers

3 overnachtingen in 4* hotel Royal
Carlton Bologna
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thuisrace van Alpha Tauri.

Verscholen in de bossen ligt het circuit Autodromo Enzo e Dino
Ferrari. Het circuit van Imola is vernoemd naar Enzo Ferrari, de
oprichter van het legendarische sportwagen merk Ferrari en zijn
overleden zoon, Dino Ferrari. Vanuit Bologna is het ongeveer 1,5 uur
rijden. Het bruist van de geschiedenis wat overal op en rondom het
circuit terug te vinden is. Geen enkel bezoek aan Imola is compleet
zonder een ode te brengen aan Ayrton Senna da Silva die op 1 mei
1994 om het leven kwam in de ‘oude’ Tamborella bocht en een dag na
het overleden van Roland Ratzenberger in de Tossa.

Dag 1 - Limburg - Bologna- Lamborghini museum

Vanuit de Limburgerse opstapplaatsen rijden we naar de luchthaven
van Charleroi voor uw rechtstreekse vlucht naar Bologna. Omstreeks
13.30 uur komen we in Bologna aan. De touringcar staat voor u klaar
en u bezoekt als eerste het Lamborghini museum. Iconische
modellen in het Automobili Lamborghini Museum. Aanschouw 60
jaar innovatie, van de eerste visionaire creaties van Ferruccio
Lamborghini, zoals de Miura en de Countach, gevolgd door de meer
recente en exclusieve supersportwagens zoals de Huracán en de
Aventador. Het Automobili Lamborghini Museum biedt een
interactieve ervaring door de nieuwe rijsimulator en de
tentoongestelde auto’s.

Na het bezoek aan het museum rijden we verder naar het hotel om in
te checken. De rest van de avond heeft u vrije tijd.

Dag 2 - Circuit Imola-Kwalificatie

Na het ontbijt heeft u vrije tijd om Bologna op eigen gelegenheid te
verkennen. Omstreeks 11.00 uur rijden we per touringcar naar het
circuit van Imola.

We lopen samen naar het standbeeld van Ayrton Senna en daarna
naar onze vaste plaatsen in de Acque Minerale Tribune. Om 16.00 uur
is de kwalificatie, staat Max Verstappen of misschien wel Nyck de Vries
op pole position?

Als er nog tijd over is wandelen we via het monument voor Gilles
Villeneuve, één de van de grootse Ferrari coureurs, naar de uitgang.
De bus brengt ons terug naar Bologna. Indien de tijd het toestaat
maken we een dinerstop bij Trattoria Romagnola, Castel San Pietro
Terme. Het vaste diner adres van Ayrton Senna. Diner op eigen
gelegenheid.

Dag 3 - F1 Racedag op Imola!
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Race day! Vanaf 7.00 uur kunt u ontbijten. Om 10.00 uur rijden we
naar circuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Voordat de race begint
heeft u vrije tijd om rondom het circuit te lopen. Er is voldoende tijd
om de support races F2 en F3 te volgen voordat om 16.00 uur de race
start. Wie komt er als eerste over de finish? Na de champagne rijden
we met de transfer bus terug naar het hotel in Bologna.

Dag 4 - Ferrari Museum - Bologna - Limburg

Helaas komt er vandaag een einde aan een onvergetelijke race en
mooie herinneringen aan Bologna. We maken nog één stop voordat
we naar de luchthaven rijden, het Enzo Ferrari museum in Modena. U
krijgt een rondleiding van 1 uur voordat u naar de luchthaven gaat
voor uw terugvlucht. Einde van een intensieve reis en hopelijk een
overwinning van Max Verstappen of Nyck de Vries. Onze touringcar
brengt u vanuit Charleroi veilig naar huis via de verschillende
opstapplaatsen.

Hotelinformatie

Royal Hotel Carlton Bologna****

Het Royal Hotel Carlton ligt naast het voetgangersgebied in het hart
van Bologna. Het hotel is omgeven door een grote tuin en elegant
gedecoreerd. U kunt gebruik maken van het binnenzwembad en
fitness ruimte. Er is een cocktailbar en restaurant. De kamers zijn
voorzien van een queensize bed of twee eenpersoonsbedden, tv, met
Sky, een minibar en een kluisje. De marmeren badkamer heeft een
bad en douche.

 

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 545,-

Hotel website: https://www.royalhotelcarltonbologna.com/
Hotel adres: Royal Hotel Carlton, Via Montebello, Bologna, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl

3 x Ontbijt

3 dagen ticket Acque Minerale
Grandstand Tribune (zitplaatsen)

Entree Lamborghini museum

Entree en rondleiding Enzo Ferrari
Museum Modena

Zaterdag en zondag transfer naar het
circuit

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Maximaal 15 personen per reisgroep

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entreegelden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

SGR bijdrage € 5,- per persoon
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Overige info
Reisprogramma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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