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Formel 1 2023

RED BULL A1 Ring ØSTRIG

Program: Torsdag 29. juni 2023:

Afgang med bus fra Aarhus sidst på eftermiddagen.

Der køres natkørsel til Pension Chalet Planai i Schladming.

Fredag 30. juni 2023:

Ankomst om morgenen til Chalet Planai, hvor der venter jer morgenmad.
Efter morgenmad er der afgang til RED BULL Ring, som ligger ca. 150 
km fra huset. Her kan man overvære Formel 1 træningen. 

Alternativt er der mulighed for at spille en runde golf på den berømte
Bernard Langer Bane (10 km afstand fra huset).

Du kan også tage en tur på E-MOUNTAINBIKES eller en vandretur 
direkte fra huset, der ligger i ca. 1000 meters højde. Golfudstyr kan 
medbringes i bussen. Green Fee til Golf og cykelleje er dog ikke inkl. i
prisen.

Vores kok serverer fælles aftensmad fredag, hvor dagens oplevelser kan 
fordøjes og deles med de øvrige deltagere. Drikkevarer kan købes til 
meget fornuftige priser.
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Lørdag 01. juli 2023:

Efter morgenmad kører bussen igen til RED BULL Ring, hvor der er 
kvalifikation til søndagens race.

Lørdag aften hygger og spiser vi igen sammen og får vendt dagens 
oplevelser.

Søndag 02. juli 2023:  

Morgenmad og pakning af bus.

Afgang til RED BULL Ring for at overvære selve løbet om 
eftermiddagen. Efter løbet stiger du på bussen og vender næsen mod 
DK, hvor du lander mandag morgen/formiddag.

PRISER: PRIS pr. person i dobbeltværelse dkr. 8.500,-

PRIS pr. person i enkeltværelse dkr. 9.700,-

Prisen er inkl. transport, mad på Chalet Planai samt adgangsbillet på 
Tribune T8 fredag, lørdag og søndag

Der er begrænset værelser i huset, så billetterne bliver solgt efter ”først til mølle” princippet.

Ligeledes vil der være begrænsning på hvor mange enkeltværelser vi kan tilbyde.

Ved bestilling betales første rate på 3000,- dkr. Resterende beløb skal indbetales før 01. maj 2023

Du kan læse mere om vores hus på: WWW.CHALETPLANAI.DK

Eller mere information:

Telefonnummer: Erik:      26879301 eller Claus: 20608148

Mail: Chaletplanai@gmail.com

WWW.CHALETPLANAI.DK
mailto:Chaletplanai@gmail.com

