VIP HOSPITALITY

SPA CLASSIC
VIP-hospitality en autosport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
fascinerende wereld van unieke wagens en historische duels wordt steevast
geassocieerd met het beste wat de hospitality-wereld te bieden heeft.
In België zijn we daarenboven gezegend met het mooiste racecircuit ter
wereld, Spa-Francorchamps.
Op dit mythische tracé wordt jaarlijks “Spa Classic” georganiseerd waarbij
1.500 historische racewagens het tegen elkaar opnemen. Een bijzondere
VIP-beleving waarbij u toegang heeft tot de paddocks, plaats kan nemen
voor een circuitdoop en doorlopend culinair wordt verwend. U hoeft niets te
missen van de races dankzij premium seats in de tribune en het beste zicht
vanop ons VIP-terras. Spa Classic is ontegensprekelijk hét event waarbij
zowel Franstalige- als Nederlandstalige bedrijven graag aanwezig zijn.

THE EXPERIENCE
Het weekend doorbrengen in de prachtige groene omgeving van het circuit
van Spa-Francorchamps is altijd een aangename ervaring! Voeg hier zonnige
dagen en unieke historische raceauto’s aan toe en u beleeft samen met uw
genodigden een magisch weekend. Noteer alvast vrijdag 22 mei, zaterdag
23 mei en zondag 24 mei in uw agenda.
Bent u zelf de trotse bezitter van een classic car en wenst u met uw eigen
wagen ook één te zijn met het asfalt van het mooiste circuit ter wereld?
Geen probleem. Wij bieden u graag de gelegenheid om samen met andere
classic cars te genieten van de strakke bochten en hoogtemeters in het
parcours.

ENKELE CIJFERS
Door het legendarisch circuit en de grote clubbijeenkomst maakt de Spa
Classic deel uit van één van de meest succesvolle historische races van het
seizoen.
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WAAROM AANWEZIG ZIJN?
➔

Bewonder meer dan 1500 historische auto’s

➔

Aanwezigheid van topclubs van heel Europa

➔

Verken zelf de paddocks

➔

Geniet vanop de 1e rij van het snel, uitdagend en opwindend parcours

➔

Uniek openluchtmuseum van autogeschiedenis

➔

Eén van de belangrijkste ontmoetingen in het Europees racelandschap

➔

Ervaar zelf het gevoel van verbondenheid rond de passie voor de auto

➔

De gelegenheid om met uw eigen classic car op het mooiste circuit ter
wereld te rijden, samen met andere historische wagens

RACES
Spa Classic brengt een breed scala aan historische races.

CLASSIC ENDURANCE I & CLASSIC ENDURANCE II
De C.E.R. dat in 2004 werd opgericht verenigt prototypes en GT’s van 1966 tot
1981 en heeft zich ontwikkeld tot een van de populairste historische races. In
2016 werd in Londen de series bekrooond als ‘Historic Racing Series of the
Year’ en ontving een beloonde erkenning van de Engelsen.

THE GEATEST TROPHY
Dit onderdeel is ongetwijfeld het pareltje van de meeting waarbij unieke
auto’s samenkomen. Door de waarde van de prestigieuze Engelse en Duitse
auto’s zie je deze niet vaak op de baan. Sinds 2015 presenteert de Trophy o.a.
ook de Ferrari, de Bizzarrinis & de Aston Martin DB2.

RACES
Spa Classic brengt een breed scala aan historische races.

SIXTIES ENDURANCE
Deze 2u durende race is een aanrader voor echte liefhebbers van
uithoudingsvermogen. De iconen van de wereldkampioenschappen zoals
AC Cobra, Aston Martin DB4 GT, Ferrari 250 SWB, Jaguar Types C, D of E
schitteren hier op het parcours.

HERITAGE TOURING CUP
Touringcars van 1966 tot 1984 worden bij de Heritage Touring Cup
samengebracht. Auto’s zoals de BMW 3.0 CSL & 635 CSI, Ford Escort of
Capri, Jaguar XJ12C Broadspeed & XJ-5 brengen herinneringen terug naar
de vroegere grote duels tussen de beste autobouwers.

RACES
Spa Classic brengt een breed scala aan historische races.

GROUP C RACING
Met topsnelheden tot 300 km/u zijn de prestaties van deze auto’s uit de
jaren 80 bijna gelijk aan de huidige prototypes. Ze nemen u mee op het
circuit van de 24 uur van Le Mans.

2.0 L CUP
Op vraag van de coureurs om met hun Porsche te willen rijden als onderdeel
van de race werd de 2.0L Cup gecreëerd. Deze race is gereserveerd enkel
voor de Porsche 911 2L kort chassis dat voldoet aan de FIA-voorschriften van
voor 1966.

RACES
Spa Classic brengt een breed scala aan historische races.

GLOBAL ENDURANCE RACE
Deze auto’s maakten reeds mooie uren op het parcours van BPR en de le
Mans Classic. Het is de ultieme creatie dat voor het eerst werd geïntroduceerd
in 2018 en dat 2 soorten auto’s samenbrengt: Prototypes en GT’s van 1992 tot
2014. Onder deze droomauto’s zitten o.a. de Audi R8, de Ferrari F40 LM, de
McLaren F1 GTR en de Porsche 911 GTI.

VIP-HOSPITALITY
Beleef samen met uw genodigden Spa Classic vanop de eerste rij en geniet
van de beste hospitality. De beste manier om op een zeer aangename wijze
dit unieke event ten volle te beleven. Onze VIP-zone is het kloppend hart
met oog voor detail en verfijnde catering.
Het Privilege package omvat:
➔

Toegang tot de VIP-zone met uniek uitzicht op het circuit vanop het
terras

➔

Verzorgd ontbijt

➔

Champagne aperitief met hapjes

➔

Seated lunch

➔

Open bar met frisdranken, wijnen en champagne

➔

Toegang tot de paddocks

➔

Geprivatiseerde tafel vanaf 10 personen

➔

Geprivatiseerde loge vanaf 40 personen

➔

VIP-parking

Prijs:
➔

240,00€ ex. btw / p.p (vrijdag, zaterdag of zondag)

➔

350,00€ ex. btw / p.p (zaterdag en zondag)

➔

Geprivatiseerde loge: 290,00€ ex. btw / p.p (zaterdag)

➔

Geprivatiseerde loge: 265,00€ ex. btw / p.p (zondag)

EXTRA’S
Gaat u graag voor dat tikkeltje meer en wenst u de ervaring tijdens Spa
Classic nog intenser? Geen probleem. We bieden u graag enkele unieke
gelegenheden die nog lang zullen nazinderen bij u en uw genodigden.
Opties:
➔

Diner op Zaterdag 23 mei (18u - 23u):

90,00€

ex. btw / p.p.

➔

Rondleiding met gids:

45,00€

ex. btw / p.p.

➔

Parcoursdoop met chauffeur (1 ronde):

125,00€

ex. btw / p.p.

➔

Circuitrit met eigen wagen* (20min):

100,00€

ex. btw / p.p.

*Gelieve ons te contacteren voor verdere info en de wagenspecificaties
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