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6. MIAMI6. MIAMI

Grand Prix Datum#

Bahrein 05 maart 20231

Saoedi-Arabië 19 maart 20232

Australië 02 april 20233

N.t.b. N.t.b.4

Azerbeidzjan 30 april 20235

Miami 7 mei 20236

Emilia-Romagna 21 mei 20237

Monaco 28 mei 20238

Spanje 4 juni 20239

Canada 18 juni 202310

Oostenrijk 2 juli 202311

Groot-Brittannië 9 juli 202312

Grand Prix Datum#

Hongarije 23 juli 202313

België 30 juli 202314

Nederland 27 augustus 202315

Italië 03 september 202316

Singapore 17 september 202317

Japan 24 september 202318

Qatar 08 oktober 202319

Verenigde Staten 22 oktober 202320

Mexico 29 oktober 202321

Brazilië 05 november 202322

Las Vegas 18 november 202323

Abu Dhabi 26 november 202324
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Reizen Azië

Reizen Europa

Reizen Noord-Amerika

Reizen Midden-Oosten

6. MIAMI6. MIAMI

01
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03
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Race Experience B.V.
Postbus 4013
 9701 EA Groningen

Bezoekadres
Bovenstreek 9
9731 DH Groningen

T:+31 50 205 78 01
info@raceexperience.nl
https://raceexperience.nl/

Kamer van Koophandel Groningen: 69956839
Laatst bijgewerkt: 12 december 2022

Deze reisgids bevat inspiratie en informatie over de Formule 1-reizen die
Race Experience op dit moment aanbiedt. De bestemmingen waar (nog)
geen aanbod voor is, zijn niet meegenomen in deze gids.

Veel plezier met het doorbladeren!
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Japan

Meer dan duizend jaar lang was
Kyoto de hoofdstad van Japan. De
stad ademt historie en is de ideale
plek om de Japanse cultuur te
verkennen. Bezoek één van de vele
tempels of ontdek de échte
Japanse keuken.

05 05



Feiten.

Het is in Japan in september 7 uur
later dan in Nederland. 

Tijdsverschil
De heenvlucht en terugvlucht duren
inclusief tussenstop in Dubai
ongeveer 21 uur.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
22 t/m zondag 24 september 2023.

Data
Het is in Kyoto in september
gemiddeld 26°C.

Klimaat

Transfers luchthaven-hotel-
luchthaven & circuittransfers zijn
inbegrepen.

Bij de hotelovernachtingen zijn
alleen circuittransfers inbegrepen.

Transfers De luchthaven ligt op 60 minuten
rijden van het hotel.

Reistijd naar luchthaven

Het circuit ligt op 90 minuten rijden
van het hotel. 

Reistijd naar circuit

Over Kyoto.

Tempels Bamboe-bos Foodies
De Japanse keuken
heeft de wereld
veroverd. Maar pas
als je in Japan zelf
hebt gegeten, heb je
de Japanse keuken
écht ervaren.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Kyoto:

€€€€€
€€€€€
€€€€€

Kyoto is de stad van
de tempels. Nergens
in Japan kan je zoveel
plekken de Japanse
cultuur ervaren. De
stad heeft maar liefst
1.800 tempels.

Het Arashiyama
Bamboo Grove brengt
je via allerlei paden
langs torenhoge
bamboestengels. Het
voelt als een
magische plek.

In Kyoto kan je geweldige tempels, paleizen en andere
historische gebouwen bewonderen. De stad staat ook bekend
om het bamboebos, waar je tussen de torenhoge
bamboestengels wandelt. 

AZ
IË18. JAPAN
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Suzuka Circuit.
Suzuka International Racing Course is de enige baan met een ‘acht’
indeling – waarbij een deel van de baan op een gegeven moment
over een ander deel van de baan heen gaat. Het circuit is 5.821
meter lang en telt 18 bochten. Voor de meeste coureurs en fans is dit
één van de persoonlijke favorieten van het seizoen, onder andere
door de hoogteverschillen en afwisselende lay-out. 

Inhalen is hier wel wat lastig, want de baan is op sommige punten
vrij smal. Daarnaast wordt één van de langste rechtste stukken
gevolgd door een bocht die op volle snelheid genomen wordt. Het
bochtige circuit heeft hierdoor maar één DRS-zone. 

07
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Achtdaagse vliegreis naar Japan

Hotel & Transfers

Inclusief vlucht, transfers &
luxe verblijf

Vanaf

€ 2.999 p.p.*

Vanaf

€ 575 p.p.*

Retourvlucht Amsterdam – Osaka met Emirates 

4 nachten in een luxe 4-sterren hotel in hartje
Kyoto (logies en ontbijt) 

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers donderdag t/m zondag

Inclusief F1® Experience Starter Pakket 

07 oktober - 12 oktober 2023

3-, 4-, of 5 overnachtingen in een luxe 4-sterren
hotel in hartje Kyoto (logies en ontbijt) 

Circuittransfers donderdag t/m zondag

F1® Experiences pakket optioneel bij te
boeken

Scan de QR of
klik erop om naar
deze reis te gaan

18. JAPAN18. JAPAN

AZ
IË

* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.
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https://nl.trustpilot.com/reviews/63567e68276a7fd30bd8f21d
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Singapore

Singapore is een bruisende
metropool waar van alles te doen
is. Bezoek één van de vele malls,
gezellige restaurantjes of ga
eilandhoppen - Singapore heeft
namelijk meer dan 60 eilandjes.
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Feiten.

In september is het in Singapore 6
uur later dan in Nederland. 

Tijdsverschil
De heenvlucht en terugvlucht duren
ongeveer 15 uur.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
15 t/m zondag 17 september 2023.

Data
In Singapore is het gemiddeld 26°C
tot 31°C.

Klimaat

Transfers luchthaven-hotel-
luchthaven zijn inbegrepen.

Transfers
De luchthaven ligt op een 30
minuten rijden van het hotel.

Reistijd naar luchthaven

Het hotel ligt op korte afstand van
het circuit. Met de metro ben je er
binnen slechts een paar minuten.

Reistijd naar circuit

Over Singapore.

Gardens By
the Bay

Singapore
Flyer

Merlion

Singapore is een moderne Aziatische stad. Het
heeft een fantastische skyline en binnen een paar
dagen heb je de hele stad ontdekt.

Merlion - half vis, half
leeuw - is het
nationale symbool
van Singapore. Je
vindt het beeld in
Merlion Park in Marina
Bay.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Singapore:

€€€€€
€€€€€
€€€€€

De bekendste tuinen
van Singapore. Dit
park is enorm groot
en mag je echt niet
overslaan tijdens je
bezoek aan dit land.

Jarenlang was dit het
grootste reuzenrad ter
wereld. Tijdens de rit
heb je geweldig
uitzicht over de hele
stad.

17. SINGAPORE
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Marina Bay Street Circuit.
Het 5.063 meter lange circuit telt 23 bochten en
is voor de coureurs één van de zwaarste races van het seizoen. 

Het hobbelige straatoppervlak in combinatie met de hete en
vochtige omstandigheden zorgt voor
een zware fysieke belasting. Met een aantal lange rechte stukken,
scherpe bochten en ook langzame gedeeltes is het een unieke race. 

17. SINGAPORE

AZ
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Zevendaagse vliegreis naar
Dorsett Hotel

Zevendaagse vliegreis naar
Singapore + Tickets

Inclusief vlucht, transfers &
luxe verblijf

Vanaf

€ 2.299 p.p.*

Vanaf

€ 2.750 p.p.*

Retourvlucht Amsterdam – Singapore

4 overnachtingen in een luxe 4-sterren hotel
(logies en ontbijt)

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven

Entreetickets optioneel bij te boeken

13 september - 19 september 2023

Retourvlucht Amsterdam – Singapore
 

4 overnachtingen in een luxe 4-sterren hotel
(logies en ontbijt)

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven

Inclusief entreeticket Padang

13 september - 19 september 2023

17. SINGAPORE

AZ
IË18. JAPAN17. SINGAPORE

AZ
IË

* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.
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https://nl.trustpilot.com/reviews/63567e68276a7fd30bd8f21d
https://nl.trustpilot.com/reviews/63403e16350baeeabe63a658
https://nl.trustpilot.com/reviews/6343e6719b12f67dfedcaed5
https://nl.trustpilot.com/reviews/63298adf6a3e1ed2c3d773a5
https://raceexperience.nl/arrangement/zevendaagse-vliegreis-formule-1-singapore-marina-bay/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_id=sinterklaas+catalogus
https://raceexperience.nl/arrangement/zevendaagse-vliegreis-formule-1-singapore-marina-bay-tickets/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_id=sinterklaas+catalogus
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Barcelona

Als je niet op het Circuit de
Barcelona-Catalunya bent, verblijf
je in Calella. Deze kustplaats ligt
aan het verlengde stuk van de
Costa Brava en het is dan ook de
ideale plek om op het strand van
het zonnige weer te genieten.
Verder vind je er talloze
restaurantjes en winkeltjes.

14



Feiten.

n.v.t.
Tijdsverschil

De heenvlucht en terugvlucht duren
allebei ongeveer 2 uur en 10
minuten.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
2 juni t/m zondag 4 juni 2023.

Data
In Barcelona is het deze periode
tussen de 15°C en 23°C.

Klimaat

Transfers luchthaven-hotel-
luchthaven & circuittransfers zijn
inbegrepen.

Transfers De luchthaven ligt op 60 minuten
rijden van het hotel.

Reistijd naar luchthaven

Het circuit ligt op 40 minuten rijden
van het hotel. 

Reistijd naar circuit

Over Calella.

Ruïnes Vuurtoren Shoppen

Naast het strand kan je je prima vermaken in dit
kustplaatsje. Bezoek de ruïnes of vuurtoren voor
het uitzicht, of loop langs de boulevard op zoek
naar het leukste restaurantje.

Calella heeft de
langste winkelstraat
van de gehele regio.
Kijk je ogen uit in één
van de vijfhonderd
winkeltjes.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Calella:

€€€€€
€€€€€
€€€€€

Bezoek de ruïnes van
Calella. Het is een
redelijk steile klim,
maar het zicht op de
stad en kustlijn is het
helemaal waard.

Op het strand vind je
de vuurtoren van
Calella. Vanaf hier heb
je mooi uitzicht op de
kustlijn.

EU
RO

PA

9. SPANJE
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Circuit de Barcelona-
Catalunya
Het circuit is 4.655 meter lang en bevat 16 bochten. Het Circuit
de Barcelona-Catalunya bezit een lang recht stuk, een mix van
hoge en lage snelheidsbochten en een ruw wegdek. De baan is
erg zwaar voor de banden. De continue veranderende
windrichting vergt de maximale concentratie van de coureurs.

EU
RO

PA

9. SPANJE
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Vierdaagse vliegreis naar
Hotel Kaktus Playa

Vijfdaagse vliegreis naar
Hotel Kaktus Playa

Inclusief vlucht & luxe verblijf

Vanaf

€ 1.049 p.p.*

Vanaf

€ 1.199 p.p.*

Retourvlucht Amsterdam - Barcelona
(incl. ruimbagage) 

3 overnachtingen in een luxe 5-sterren
hotel 

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers zaterdag en zondag

Entreetickets optioneel bij te boeken

02 juni - 05 juni 2023

Retourvlucht Amsterdam - Barcelona
(incl. ruimbagage) 

4 overnachtingen in een luxe 5-sterren
hotel 

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers zaterdag en zondag

Entreetickets optioneel bij te boeken

01 juni - 05 juni 2023

EU
RO

PA

9. SPANJE

* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.
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https://nl.trustpilot.com/reviews/6290e247045d025d3aa0652d
https://nl.trustpilot.com/reviews/6291cc25045d025d3aa0e6f8
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Graz

Tijdens je reis naar Oostenrijk
verblijf je in Graz - de hoofdstad
van Steiermark. Het oude centrum
is een werelderfgoed. Aanschouw
alle prachtige gebouwen en de
creatieve culturele scene.
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Feiten.

n.v.t.
Tijdsverschil

De heenvlucht en terugvlucht duren
inclusief één tussenstop ongeveer 4
uur.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
30 juni t/m zondag 2 juli 2023.

Data
Het is in Graz in juni/juli gemiddeld
14°C tot 24°C.

Klimaat

Transfers luchthaven-hotel-
luchthaven & circuittransfers zijn
inbegrepen.

Transfers De luchthaven ligt op 15 minuten
rijden van het hotel.

Reistijd naar luchthaven

Het circuit ligt op 60 minuten rijden
van het hotel.

Reistijd naar circuit

Over Graz.

Schlossberg Graz Museum Old Town

Graz staat bekend om zijn culturele binnenstad en
tevens de grootste middeleeuwse stad van
Midden-Europa. 

Het oude centrum van
Graz is door UNESCO
uitgeroepen tot
Werelderfgoed. Sta
versteld van de mooie
binnenplaatjes en
hofjes.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Graz:

€€€€€
€€€€€
€€€€€

Het is de belangrijkste
bezienswaardigheid
van Graz - de
Schlossberg. Vanaf de
top heb je prachtig
uitzicht over de hele
stad.

Ontdek de kunst van
Oostenrijk.  Er zijn
verschillende
tentoonstellingen
waardoor het aanbod
om de zoveel
maanden wisselt.

EU
RO

PA

11. OOSTENRIJK
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Red Bull Ring.
Naast de hoogteverschillen, is ook de lengte van het circuit
kenmerkend voor de Red Bull Ring. Met een lengte van maar 4,3
kilometer is dit een van de kortste én snelste circuits binnen de
Formule 1. Het circuit telt slechts tien bochten, een coureur kan
in iets meer dan een minuut een rondje afleggen. 

11. OOSTENRIJK

EU
RO

PA

11. OOSTENRIJK
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Vier- of vijfdaagse vliegreis
naar Graz

Premium Hotelovernachtingen
Intercity Graz Hotel

Inclusief vlucht & verblijf

Vanaf

€ 1.149 p.p.*

Vanaf

€ 789 p.p.*

Indirecte retourvlucht Austrian Airlines:
Amsterdam – Graz

3 of 4 overnachtingen in een uitstekend 4-
sterren hotel in Graz (logies en ontbijt)

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers vrijdag t/m zondag

Entreetickets optioneel bij te boeken

29 juni of 30 juni - 03 juli 2023

4 overnachtingen in uitstekend 4-sterren
hotel in Graz (logies en ontbijt)

Circuittransfers optioneel bij te boeken

Entreetickets optioneel bij te boeken

29 juni - 03 juli 2023

EU
RO

PA

11. OOSTENRIJK

* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.
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Leicester

Ben je niet op het circuit, dan
verblijf je gedurende deze reis in
Leicester - een leuke stad in de
East Midlands van Engeland. Je
vindt er geweldige bars, een nieuw
stadscentrum met veel groene
parken, een kathedraal en
interessante musea.

22



Feiten.

Het is in Engeland één uur vroeger
dan in Nederland.

TijdsverschilDe heenvlucht en terugvlucht duren
allebei 1 uur en 15 minuten.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
7 juli t/m zondag 9 juli 2023.

Data
In juli is het in Leicester gemiddeld
17°C. De minimum temperatuur is
12°C terwijl het ook kan oplopen tot
21,5°C.

Klimaat

Transfers luchthaven-hotel-
luchthaven & circuittransfers zijn
inbegrepen.

Bij de hotelovernachtingen zijn geen
transfers inbegrepen. Optioneel zijn
circuittransfers bij te boeken.

Transfers

De luchthaven ligt op 45-60
minuten rijden van het hotel.

Reistijd naar luchthaven

Het circuit ligt op 60-80 minuten
rijden van het circuit.

Reistijd naar circuit

Over Leicester.

Space Centre King Richard III Abbey Park

De laatste jaren is Leicester steeds meer
ontwikkeld, waardoor je inmiddels van alles in de
stad kan zien en doen.

Abbey Park heeft een
roeivijver, een kleine
kinderboerderij en een
lavendel-doolhof. De
ideale plek om even
tot rust te komen na
een lange dag.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Leicester:

€€€€€
€€€€€
€€€€€

Het is dé plek voor de
ruimtevaartliefhebber
- het National Space
Centre. Bekijk en
bewonder de
tientallen
tentoonstellingen.

Een paar jaar geleden
werd King Richards
lichaam gevonden in
Leicester. Inmiddels is
er een museum
opgericht dat zijn
levenverhaal laat zien.

EU
RO

PA

12. GROOT-BRITTANNIË
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Silverstone Circuit.
Silverstone is 5.891 meter lang en er worden 58 rondjes gereden.
Door de jaren heen zijn er wel de nodige wijzigingen aan het circuit
aangebracht. Zo werd in 2011 het start/finish deel verplaatst en
werd daar een compleet nieuw pitcomplex gebouwd. 

De laatste wijziging aan het circuit is alleen een naamwijziging van
het start/finish rechte stuk. Ter ere van zijn behaalde resultaten
werd het rechte stuk vernoemd naar Lewis Hamilton. In 2023 wordt
al weer de 73e F1 World Championship race op het beroemde
circuit verreden.

EU
RO

PA

11. OOSTENRIJK
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Vierdaagse - of vijfdaagse
vliegreis naar Novotel Leicester

Hotelovernachtingen
 Novotel Leicester

Inclusief vlucht, transfers & 
verblijf

Vanaf

€ 899 p.p.*

Vanaf

€ 429 p.p.*

 Retourvlucht Amsterdam - Birmingham
met KLM 

3 of 4 overnachtingen in luxe Novotel
Leicester (logies en ontbijt)

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers zaterdag en zondag

Entreeticket optioneel bij te boeken

07 - 10 juli 2023

3 of 4 overnachtingen in luxe 4-sterren
hotel (logies en ontbijt)

Circuittransfers optioneel bij te boeken

Entreeticket optioneel bij te boeken

06 - 10 juli 2023

EU
RO

PA

11. OOSTENRIJK

* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.
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Boedapest

Boedapest is een prachtige stad
die in 2019 is uitgeroepen tot beste
bestemming van Europa. Struin
langs de Donau, relax in een
badhuis of drink een biertje in één
van de vele "ruïne"' bars.
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Feiten.

n.v.t.
Tijdsverschil

De heenvlucht en terugvlucht duren
allebei ongeveer 2 uur.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
21 juli t/m zondag 23 juli 2023.

Data
Het is in Boedapest in juli warm tot
zeer warm en gemiddeld 27°C.

Klimaat

Transfers luchthaven-hotel-
luchthaven & circuittransfers zijn
inbegrepen.

Bij de hotelovernachtingen zijn geen
transfers inbegrepen. Optioneel zijn
circuittransfers bij te boeken.

Transfers De luchthaven ligt op 30 minuten
rijden van het hotel.

Reistijd naar luchthaven

Het circuit ligt op 30 minuten rijden
van het hotel. 

Reistijd naar circuit

Over Boedapest.

Badhuizen Vissersbastion Heldenplein

Boedapest is een prachtige stad die voor ieder wat
biedt: van cultuurliefhebbers tot feestgangers.
Mooie bezienswaardigheden en fijne restaurantjes.

Midden op het
Heldenplein staat het
Millenium monument.
Het is een hele
bekende
bezienswaardigheid in
Boedapest.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Boedapest

€€€€€
€€€€€
€€€€€

Boedapest staat
bekend om de vele
badhuizen. Kom hier
heerlijk tot rust in de
sauna of ontsnap aan
de warmte in één van
de koudwaterbaden.

Vanaf het
VIssersbastian heb je
prachtig uitzicht over
de hele stad. Een
aanrader is dit te
bezoeken tijdens de
zonsondergang.

EU
RO

PA

13. BOEDAPEST
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Hungaroring.
De race wordt gehouden op de Hungaroring te Mogyorad nabij
Boedapest. De coureurs rijden 70 rondjes over het 4.381 meter
lange Hungaroring.

Het circuit is erg smal en telt daarbij 14 uitdagende bochten.
Daarnaast is het na Monaco de langzaamste baan van het
Formule 1-kampioenschap. De Grand Prix van Hongarije –
Boedapest is vooral een test voor het chassis. 

6. MIAMI

EU
RO

PA

11. OOSTENRIJK
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Vijfdaagse vliegreis naar
Impulso Fashion Hotel

Hotelovernachtingen 
Impulso Fashion Hotel

Inclusief vlucht & luxe verblijf

Vanaf

€ 1.499 p.p.*

Vanaf

€ 429 p.p.*

 Directe retourvlucht Boedapest incl.
handbagage met KLM 

4 overnachtingen in een luxe en gunstig
gelegen 4-sterren hotel (logies en ontbijt) 

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers vrijdag t/m zondag

Entreetickets optioneel bij te boeken

donderdag 20 juli - maandag 24 juli 2023

 3 of 4 overnachtingen in een luxe en gunstig
gelegen 4-sterren hotel (logies en ontbijt) 

Circuittransfers optioneel bij te boeken

Entreetickets optioneel bij te boeken
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* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.
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Amsterdam

Tijdens het raceweekend in
Zandvoort verblijf je comfortabel in
Hoofddorp, nabij Amsterdam. In je
vrije tijd is er meer dan genoeg te
beleven in de hoofdstad van
Nederland - ontdek één van de
vele musea, maak een fietstocht
of verken de stad tijdens een tour
in een rondvaartboot.
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Feiten.

n.v.t.
Tijdsverschil

n.v.t.
Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
25 augustus t/m zondag 27
augustus 2023.

Data
In Nederland is het in augustus
gemiddeld rond de 18 C.

Klimaat

Transfers naar het circuit zijn
optioneel bij te boeken.

Transfers
n.v.t.
Reistijd naar luchthaven

Het hotel ligt op 35 minuten rijden
van het circuit.

Reistijd naar circuit

Over Amsterdam.

Rondvaart Fietstour Rijksmuseum

Amsterdam is een plek waar van alles te beleven
is. Je vindt er de mooiste bezienswaardigheden en
gebouwen en de leukste restaurantjes.

Het Rijksmuseum is dé
thuisbasis van
Rembrandt, Vermeer
en Van Gogh. Een
bezoek aan dit
museum hoort zeker
bij je reis naar onze
hoofdstad.

Prijsindicatie.
Accommodatie:
Entreetickets:
Uitgaven in Nederland:

€€€€€
€€€€€
€€€€€

Ontdek het beste van
Amsterdam tijdens
een rondvaart door de
Amsterdamse
grachten. Aanschouw
de prachtige
Amsterdamse
gebouwen vanaf het 
 water.

De beste manier om
Amsterdam te
ontdekken is tijdens
een fietstocht. Ga met
een gids op pad langs
de grachten en lunch
in een typisch
Amsterdams café.
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Circuit Zandvoort.
Circuit Zandvoort is 4.259 meter lang en telt vijftien
bochten. De coureurs rijden 72 rondjes.

Het is een uitdagende baan om te rijden en heeft een rijke
racegeschiedenis. De old school baan ligt in de duinen
waardoor er hoogteverschillen een een aaneenschakeling
van prachtige bochten zijn. Befaamde bochten zoals de
Tarzanbocht wisselen zich af met blinde instuurpunten en
zware rempunten.
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* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.

Hotelovernachtingen
Intercity Hotel Hoofddorp

Vanaf

€ 450 p.p.*

2, 3 of 4 overnachtingen met logies & ontbijt

Circuittransfers optioneel bij te boeken

Entreetickets optioneel bij te boeken

24 augustus - 28 augustus 2023
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Milaan

Tijdens deze Formule 1-reis naar
Monza verblijf je in Milaan. Deze
stad in Italië staat bekend als
winkelparadijs, modehoofdstad en
thuis van het succesvolle AC Milan.  
Milaan is één van de meer
authentieke steden van het land. 
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Feiten.

n.v.t.
Tijdsverschil

De heenvlucht en terugvlucht duren
allebei ongeveer 1 uur en 40
minuten.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
01 t/m zondag 03 september 2023.

Data
Het is in Milaan in augustus/
september 16 tot 26 C.

Klimaat

Transfers luchthaven-hotel-
luchthaven & circuittransfers zijn
inbegrepen.

Transfers De luchthaven ligt op 45 minuten
rijden van het hotel.

Reistijd naar luchthaven

Het circuit ligt op 20 minuten rijden
van het hotel. 

Reistijd naar circuit

Over Milaan.

Kathedraal
van Milaan

Laatste
Avondmaal

Galleria
Vittorio

Milaan is een stad waar veel te zien en te doen is.
Uiteraard is het ook de plek om de Italiaanse
keuken te ontdekken - heerlijke pasta's en pizza's.

De Galleria Vittorio
Emanuele II is het
oudste winkelcentrum
van Italië. Kijk je ogen
uit in dit prachtige
gebouw.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Milaan:

€€€€€
€€€€€
€€€€€

De Dom van Milaan is
de bekendste
bezienswaardigheid
van de stad. Vanaf de
top heb je uitzicht over
heel Milaan.

Het Laatste
Avondmaal van
Leonado Davinci
bekijk je in het Klooster
Santa Maria della
Grazie.

6. MIAMI
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Autodromo
Internazionale Monza
Het circuit is 5.793 meter lang en gelegen in Monza. Monza ligt
ongeveer 20 kilometer ten noorden van Milaan. De baan telt
officieel 11 bochten, maar in feite zijn er maar 4 echte bochten. 

De overige bochtnummers duiden maar liefst drie chicanes
aan. Allen bedoeld om de snelheid uit het circuit te halen en
daarmee de gevaarlijke slipstreamgevechten uit het verleden te
verbannen. 
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12.

* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.

Vijfdaagse vliegreis naar
Milaan

Inclusief vlucht, transfers & premium verblijf

Vanaf

€ 1.299 p.p.*

Retourvlucht Milaan Malpensa met KLM
incl. handbagage

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers vrijdag t/m zondag

Entreetickets optioneel bij te boeken

31 augustus - 04 september 2023

4 overnachtingen in een uitstekend 
 Starhotels Tourist Hotel (logies en ontbijt)
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Miami

Als je aan Miami denkt, komen er
pastelkleurige strandwachthuisjes
op de witte stranden en mooie Art
Deco gebouwen aan Ocean Drive
in je op. Deze bruisende metropool
ligt in het zuiden van Florida en is
dé plek voor zonaanbidders.  Er is
enorm veel te zien en te doen in
Miami en omgeving.
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Feiten.

Het is in Miami in mei 5 uur eerder
dan in Nederland.

Tijdsverschil
De heenvlucht duurt inclusief één
tussenstop in Parijs 12 uur en 30
minuten.

De terugvlucht duurt inclusief één
tussenstop 11 uur en 25 minuten.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
5 mei t/m zondag 7 mei 2023.

Data
Het is in Miami in mei gemiddeld
tussen de 21°C en 30°C.

Klimaat

n.v.t.
Transfers

De luchthaven ligt op 15-30 minuten
rijden van de twee hotels.

Reistijd naar luchthaven

Het circuit ligt op 15 minuten rijden
vanaf beide hotels.

Reistijd naar circuit

Over Miami.

Miami Beach Ocean Drive Everglades

Miami heeft álles. Witte zandstranden, unieke Art
Deco architectuur en het hele jaar door zonnig
weer. Ontdek wat er allemaal te doen is in de stad.

Miami Beach ligt
naast Miami en heeft
een heel andere
sfeer dan Miami.
Ontdek de Art Deco
architectuur of
bezoek één van de
vele stranden. 

Ocean Drive is de
bekendste straat van
Miami Beach. 
 Ontdek het Art Deco
District, de befaamde
Versace Mansion &
de ontelbare food
trucks.

Op rijafstand van
Miami liggen de
Everglades. Dit
moerasgebied is dé
plek om alligators,
krokodillen, slangen
en panters te
spotten.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Miami

€€€€€
€€€€€
€€€€€

N
O

O
RD

-A
M

ER
IK

A

N
O

O
RD

-A
M

ER
IK

A6. MIAMI

40



Miami International
Autodrome.
Het circuit is 5.410 meter lang en telt 19 bochten. De baan is
uitdagend en de snelheid ligt vrij hoog. Naast dat zijn er een
aantal lange rechte stukken, ongebruikelijke bochten, extreem
lange bochten en zelfs een smal gedeelte. Verder zijn er drie
DRS-zones.

De goedkoopste manier om naar het Miami International
Autodrome te komen is met het openbaar vervoer. 
Een goed alternatief is de taxi. Er rijden duizenden gele taxi’s
rond in de stad. Bekende bedrijven zijn onder andere Yellow
Cab, Central Cab en USA Taxi. Maar ook Uber en Lyft zijn erg
populair in Miami. 

Naar het circuit
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Zevendaagse vliegreis naar
Hampton Inn & Suites Miami
Wynwood Design District

Zevendaagse vliegreis naar
Best Western Plus

Hollywood/Aventura

Inclusief vlucht & premium verblijf

Vanaf

€ 2.599 p.p.*

Retourvlucht Amsterdam - Miami incl.
hand- & ruimbagage en korte overstap 

5 overnachtingen in een 3-sterren hotel in
Miami (logies en ontbijt) 

03 mei - 09 mei 2023

Inclusief vlucht & comfortverblijf

Vanaf

€ 2.099 p.p.*

Retourvlucht Amsterdam - Miami incl.
hand- & ruimbagage en korte overstap 

5 overnachtingen in een 4-sterren hotel in
Miami (logies en ontbijt) 

03 mei - 09 mei 2023

Entreetickets los bij te boeken (optioneel)

Entreetickets los bij te boeken (optioneel)

6. MIAMI
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* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.
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Austin

Je zult je nooit vervelen in Austin.
De hoofdstad van de live muziek,
barbecue en groene parken.
Daarnaast staat de stad bekend
om zijnn alternatieve en artistieke
cultuur - vandaar ook de slogan
"Keep Austin Weird."
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Feiten.

In Austin is het 6 uur vroeger dan in
Nederland.

Tijdsverschil
De heenvlucht en terugvlucht duren
inclusief één tussenstop ongeveer 16
uur.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
20 oktober t/m  22 oktober 2023.

Data
In oktober is het in Austin gemiddeld
tussen de 16 °C en 26°C.

Klimaat

Circuittransfers zijn inbegrepen op
vrijdag, zaterdag en zondag.

Transfers De luchthaven ligt op 15 minuten
rijden vsn het hotel.

Reistijd naar luchthaven

Het circuit ligt op 30 minuten rijden
vanaf beide hotels.

Reistijd naar circuit

Over Austin.

Texas State
Capitol

Barton
Springs Pool

Mount
Bonnell

Austin is een zuidelijke stad in de Verenigde Staten.
De stad bekend om zijn live muziek,
vleermuizenkolonie en Texas State Capitol. 

Het Texas State
Capitol is het op-
één-na grootste
capitool gebouw van
de Verenigde Staten.
Je kan een tour doen
door het imposante
gebouw.

Barton Springs Pool is
een natuurlijke bron
gelegen in Zilker Park.
Helderblauw water
van 20°C,
duikplanken en veel
plezier!

Mount Bonnell ligt in
Covert Park. De berg
is makkelijk te
beklimmen en
binnen 10 minuten
ben je op de top.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Austin:

€€€€€
€€€€€
€€€€€
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Circuit of the Americas
Het circuit is 5.513 meter lang en de coureurs rijden 56 ronden.
Het is een combinatie van snelle bochtencombinaties, scherpe
knikken en langzame hairpins door bekende bochtenseries van
bestaande banen. 

Blikvanger is de eerste bocht, die de coureurs na een steile klim
van ongeveer 40 meter hoog bijna blind nemen. Meerdere
racelijnen en een brede baan zorgen meteen al voor de nodige
inhaalmogelijkheden. De uitdagende bochtencombinaties,
hoogteverschillen en lastige rempunten maken het volgens de
coureurs geen makkelijke baan om te leren – maar wel eentje
waar ze altijd naar uitkijken.
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Zesdaagse vliegreis naar
Austin 

Hotelovernachtingen
Ramada by Wyndham Austin

South

Inclusief vlucht, transfers 
& premium verblijf

Vanaf

€ 2.100 p.p.*

Inclusief verblijf & circuittransfers

Vanaf

€ 999 p.p.*

Retourvlucht Amsterdam (AMS) – Austin
(AUS) met handbagage en ruimbagage

4 nachten verblijf in luxe 4-sterren hotel te
Austin (logies);

19 oktober - 23 oktober 2023

Entreetickets los bij te boeken (optioneel)

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers vrijdag t/m zondag

4 nachten verblijf in luxe 4-sterren hotel te
Austin (logies);

19 oktober - 23 oktober 2023

Entreetickets los bij te boeken (optioneel)

Circuittransfers vrijdag t/m zondag
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* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.
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Bahrein

Bahrein is up and coming. Manama
is de hoofdstad van het land en
dan ook meteen wel de hotspot.
Het is een combinatie tussen oud
en nieuw, met moderne musea en
oude gebouwen. Niet te vergeten is
de souk, een grote Arabische markt
met stoffen en specerijen.
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Feiten.

Het is in Bahrein 2 uur later dan in
Nederland.

Tijdsverschil
De heenvlucht en terugvlucht duren
inclusief één korte tussenstop
ongeveer 8 uur en 30 minuten.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
3 maart t/m zondag 5 maart 2023.

Data
In Bahrein is het rond deze tijd
ongeveer 24°C.

Klimaat

Transfers luchthaven-hotel-
luchthaven & circuittransfers zijn
inbegrepen.

Transfers
De luchthaven ligt op 15 minuten
rijden van het hotel.

Reistijd naar luchthaven

Het circuit ligt op 30-60 minuten
rijden van het hotel. 

Reistijd naar circuit

Over Bahrein.

Fort Snorkelen Al Fateh moskee

Er valt van alles te beleven in Bahrein. Bezoek de
oude forten en leer meer over de geschiedenis van
het land. Of ga snorkelen en duiken in het
prachtige blauwe water.

Al Fateh Grand
Mosque is de grootste
moskee in Bahrein. Je
kan een rondleiding
boeken en je
verwonderen over het
prachtige interieur.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Bahrein:

€€€€€
€€€€€
€€€€€

Verken de historie van
Bahrein door een
bezoek te brengen
aan het fort. Deze plek
is door UNESCO
benoemd tot
Werelderfgoed.

Bahrein is een
uitstekende snorkel-
of duikbestemming.
ga op zoek naar
scheepswrakken of
verzamel oesters in de
hoop parels te vinden.
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Bahrain International
Circuit
De baan is 5.412 meter lang en telt 15 bochten. Het circuit
wordt kenmerkt door vier lange rechte stukken, een aantal
scherpte bochten en drie DRS zones. 

Het biedt veel inhaalmogelijkheden. Of de meeste coureurs
dat overal zullen doen is nog maar de vraag, want op het
einde van het rechte stuk voor de op één na laatste bocht
bevindt zich het volgende DRS detectiepunt. Als ze elkaar
hier zullen inhalen, kan je als aanvallende auto zo weer je
plek verliezen.
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Zevendaagse vliegreis naar
Bahrein

Hotelovernachtingen in Juffair
Boulevard Hotel + Transfer

Inclusief vlucht, transfer & luxe verblijf

Vanaf

€ 1.799 p.p.*

Vanaf

€ 475 p.p.*

Retourvlucht Amsterdam - Bahrein incl. hand- &
ruimbagage en korte tussenlanding 

 5 overnachtingen in een luxe 4-sterren hotel in
Manama - Juffair district (logies en ontbijt) 

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers vrijdag t/m zondag

Entreetickets optioneel bij te boeken

02 maart - 08 maart 2023

 3-, 4- of 5 overnachtingen in een luxe 4-sterren
hotel in Manama (logies en ontbijt) 

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers vrijdag t/m zondag

Entreetickets optioneel bij te boeken

02 maart - 07 maart 2023

Inclusief hotel & circuittransfers
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* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.
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Dubai

Het raceweekend vindt plaats in
Abu Dhabi, maar tijdens deze reis
verblijf je in Dubai. De afgelopen
jaren heeft deze Emiraat zich
ontwikkeld tot een waar metropool.
Een woestijn, maar tegelijkertijd
witte zandstranden, hoge
wolkenkrabbers en de grootste
shopping malls ter wereld.
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Feiten.

Het is in Dubai 3 uur later dan in
Nederland.

Tijdsverschil

De heenvlucht en terugvlucht duren
allebei ongeveer 6 uur en 40
minuten.

Vliegtijd

Het raceweekend duurt van vrijdag
24 november t/m zondag 26
november 2023.

Data
Het is gemiddeld tussen de 24°C en
30°C in Dubai in november.

Klimaat

Transfers luchthaven-hotel-
luchthaven & circuittransfers zijn
inbegrepen.

Transfers De luchthaven ligt op 30 minuten
rijden van het hotel.

Reistijd naar luchthaven

Het circuit ligt op 60-90 minuten
rijden van het hotel. 

Reistijd naar circuit

Over Dubai.

Burj Khalifa The Frame Woestijn safari

Dubai heeft álles. Woestijnen, maar ook witte
zandstranden om op te zonnen, de beste shopping
malls en de hoogste gebouwen voor het mooiste
uitzicht.

Ontdek de woestijn
van Dubai door met
een Jeep over de
duinen te scheuren.
Een onvergetelijke
ervaring.

Prijsindicatie.
Reis:
Entreetickets:
Uitgaven in Dubai:

€€€€€
€€€€€
€€€€€

Het hoogste gebouw
ter wereld. Wat een
adembenemend
uitzicht heb je vanaf
de top, vooral tijdens
zonsondergang.

Vanaf The Frame heb
je uitzicht over het
oude en nieuwe
gedeelte van de stad.
Het is de nieuwste
trekpleister van Dubai.
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Yas Marina Circuit.
De Formule 1-race in Abu Dhabi is als vanouds de afsluiter op
de Formule 1-kalender. 

Het Yas Marina Circuit is 5.281 meter lang en telt 16 bochten. Net
zoals in Zandvoort, heeft Abu Dhabi een eigen kombocht .
Verder wordt de baan gekenmerkt door lange rechte stukken
en scherpe bochten. Ook gaat de pitstraat onder de grond door
en komen de coureurs in de derde bocht weer op het circuit.
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Vijfdaagse vliegreis naar
Gulf Court Hotel

Zevendaagse vliegreis naar
Wyndham Dubai Marina 

Inclusief vlucht & luxe verblijf

Vanaf

€ 1.699 p.p.*

Vanaf

€ 3.499 p.p.*

Retourvlucht Amsterdam - Dubai met Emirates

4 overnachtingen in 4-sterren hotel met ontbijt

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers zaterdag t/m zondag

Entreetickets optioneel bij te boeken

23 november  - 27 november 2023

Retourvlucht Amsterdam - Dubai met Emirates

6 overnachtingen in luxe 4-sterren hotel in Dubai  
Marina (logies en ontbijt)

Transfers luchthaven-hotel-luchthaven &
circuittransfers donderdag t/m zondag

F1® Experiences Starterpakket

22 november - 28 november 2023

Inclusief vlucht & luxe verblijf

VIP-activiteiten op Yas Marina (donderdag)

* Alle tarieven zijn gebaseerd op huidige
beschikbaarheid en onder voorbehoud
van mogelijke wijzigingen.
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