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GOLD 5

GOLD 5
De Gold 5
formule
omvat :

Gold 5 ticket

Premium Lunch

Beter uitzicht

Overdekt

VIP-parking

Uitzicht piste +
Een adembenemend uitzicht 
(Raidillon)

CONCEPT

GOLD 5

De VIP Gold 5 is ons instapproduct binnen het 
VIP-gamma. Zijn sterke punt is zonder twijfel zijn prijs.

Met deze formule kunt u de race ervaren vanaf de 
meest populaire overdekte tribune van het circuit, de 
beroemde GOLD 5. Deze bevindt zich aan de voet 
van de befaamde Raidillon, een indrukwekkend en 
mythisch standpunt. 

Onder begeleiding van het complete en «gourmet» 
lunchpakket, geniet u van een lunch met een adem-
benemend uitzicht. Met zijn complete en « gastrono-
mische » « lunchpakket » formule, geniet u van een 
lunch met een adembenemend uitzicht

Dankzij een reuzenscherm, tegenover deze tribune, 
kunt u elk detail van de kwalificaties en de race 
volgen.

Bij dit VIP Gold 5-pakket is er ook een VIP-parkeer-
plaats in de prijs begrepen. 

Deze formule is vooral bedoeld voor gezinnen, 
KMO’s en jonge bedrijven die de F1-ervaring 
willen ervaren.

GOLD 51
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De Loge-formule
omvat :

Toegang tot de loge

Ontbijt

Gastronomische maaltijd

Open bar (8u30-18u30)

Toegang tot 
het privéterras

Uitzicht piste +
Een adembenemend uitzicht 
(Raidillon)

Officiële programma’s

Plasmascherm

VIP-Parking 
(1 plaats voor 2)

De Loge-formule is de ideale oplossing voor 
bedrijven die een groot aantal klanten en/of 
prospects willen uitnodigen. Deze enorme 
ruimtes bieden plaats aan maximaal 200 
personen, afhankelijk van de formule. Ideaal 
om te netwerken.

LOGES

LOGES

De Loges zijn ideaal gelegen aan de voet van de be-
roemde Raidillon, zodat u een moment van intense 
sensaties kunt beleven met uw klanten, uw vrienden, 
uw familie,... 

Ze hebben een capaciteit van minimaal 80 personen 
en zijn voorzien van een eigen terras. Deze ruimtes 
zijn privatiseerbaar of individueel toegankelijk.

Dit is de ideale manier om uw merkimago te
verbeteren door uw gasten te betrekken bij dit 
buitengewone en wereldwijde evenement, uniek in 
België.

De Loge-tickets zijn niet nominatief en bieden u de 
mogelijkheid om elke dag een andere persoon uit te 
nodigen.
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LOGES



De Mezzanines zijn ideaal gelegen aan de voet van 
de beroemde Raidillon, zodat u een moment van 
intense sensaties kunt beleven met uw klanten, 
uw vrienden, uw familie... Deze ruimtes zijn gepriva-
tiseerd of individueel toegankelijk.

Ze hebben een capaciteit van minimaal 40 personen, 
en zijn overdekt met een privéterras.

Dit is de ideale manier om uw merkimago te verbe-
teren door uw gasten te betrekken bij dit buiten-
gewone en wereldwijde evenement, uniek in België.

De Mezzanine-tickets zijn niet nominatief en bieden 
u de mogelijkheid om elke dag een andere persoon 
uit te nodigen.

MEZZANINES

MEZZA
            NINES

De Mezzanines-
formule omvat :

Toegang tot de mezzanine

Ontbijt

Gastronomische maaltijd

Open bar (8u30-18u30)

Toegang tot 
het privaat terras

Uitzicht piste +
Een adembenemend uitzicht 
(Raidillon)

Officiële programma’s

Plasmascherm

Oordoppen

VIP-Parking 
(1 plaats voor 2)

De «Mezzanine»-formule is de ideale oplossing 
om uw klanten en/of prospects uit te nodigen 
in een intieme ruimte.
De «mezzanines» zorgen voor rustige en 
discrete contacten tussen u en uw gasten, weg 
van de menigte en het lawaai.
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MEZZANINES



CHAMPIONS 
CLUB

De Champions Club Tower is een vernieuwend 
concept in een exclusieve ruimte. De plek, ideaal 
gelegen aan de voet van de beroemde Raidillon, kan 
tot 250 personen ontvangen.

Deze formule biedt exclusieve voordelen: u geniet 
van een toegang tot de overdekte Gold 2 tribune. De 
Champions Club Tower is enkel beschikbaar voor 
het volledige weekend. De tickets zijn niet-nomina-
tief, zodat u de mogelijkheid heeft om gedurende het 
weekend 3 verschillende personen uit te nodigen 
(vrij/zat/zon).

Ticket voor de Champions Club
Begeleide toegang tot de paddocks
Q&A met F1 ® executive
Aanwezigheid van F1 ® Legende of huidige piloot
F1 ® Experiences Geschenken

CHAMPIONS CLUB

De Champions Club
formule omvat :

Ontbijt

Walking Dinner

Open bar (8u30-18u30)

Toegang tot de GOLD 2 
gedurende 3 dagen

VIP-Parking (1 plaats voor 2)

360 ° uitzicht op de toren
in het midden van de
“Endurance Zone”

Uitzicht piste +
Een adembenemend uitzicht 
(Raidillon + La Source)

Plasmascherm

Officiële programma’s

Oordoppen

F1 ® Experiences Geschenken

De Champions Club is de voorruimte van de 
Paddock Club. Met deze formule kunt u een 
unieke F1-ervaring beleven !
Dit voorstel zorgt voor een geweldige mobiliteit 
tijdens uw weekend. De Champions Club is 
ideaal voor het creëren van een lokale en inter-
nationale networking.
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CHAMPIONS CLUB



De Champions Club - Mezzanines is een vernieuwend 
concept in een exclusieve ruimte. De plek, ideaal gele-
gen aan de voet van de beroemde Raidillon en de Eau 
Rouge, kan van 1 tot 50 personen ontvangen.

Dit is de ideale manier om uw merkimago te verbeteren 
door uw gasten te betrekken bij dit buitengewone en 
wereldwijde evenement, uniek in België.

Dit nieuwe concept is beschikbaar voor het weekend of 
voor zaterdag en zondag en geeft u de mogelijkheid om 
de paddocks te bezoeken en over de piste te wandelen.
De tickets zijn niet-nominatief, zodat u de mogelijkheid 
heeft om gedurende het weekend 3 verschillende per-
sonen uit te nodigen (vrij/zat/zon).

Ticket voor de Champions Club
Begeleide toegang tot de paddocks
Q&A met F1 ® executive
Aanwezigheid van F1 ® Legende of huidige piloot
F1 ® Experiences Geschenken

CHAMPIONS CLUB
MEZZANINES

MEZZA
            NINES

CHAMPIONS CLUB

De Champions Club
Mezzanines-formule 
omvat :

Toegang tot de mezzanine

Ontbijt

Gastronomische maaltijd

Open bar (8u30-18u30)

Toegang tot 
het privaat terras

Uitzicht piste +
Een adembenemend uitzicht 
(Raidillon en Eau Rouge)

Officiële programma’s 

Plasmascherm

Track tour

VIP-Parking 
(1 plaats voor 2)

F1 ® Experiences Geschenken

Deze formule, die zich tussen Champions Club en 
Paddock Club situeert, verschilt door het culinaire 
aanbod. Met deze VIP-oplossing kunt u dit onver-
getelijke weekend beleven terwijl u geniet van een 
gastronomische formule.
De Champions Club Mezzanines zorgen voor 
een echte kosmopolitische ervaring, die zowel uw 
B2B-gasten als uw familie zullen plezieren. CHAMPIONS CLUB

MEZZANINES9
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De formule Formula One Paddock Club, de meest presti-
gieuze VIP-optie, geeft u de mogelijkheid om de F1-sfeer van 
binnenuit te ervaren.

De Paddock Club, een puur F1-product aanwezig op elke 
Grand Prix, verschilt van andere VIP-ruimtes door de regel-
matige aanwezigheid van piloten, teamleiders, internatio-
nale klanten...

U wordt het hele weekend ontvangen in een grandioze 
ruimte waar u kunt genieten van een hoog niveau van 
catering en een buitengewone ontvangst. Deze ruimte 
bevindt zich op de overdekte terrassen van de Pit Building, 
een plek die een adembenemend uitzicht biedt op de start- 
en finishlijn, het podium, de stands, de «Bocht van la Source», 
de «Raidillon Eau Rouge», de chicane... Enkel deze formule 
geeft u twee keer per dag toegang tot de F1 Pit Lane.

FORMULA ONE 
PADDOCK CLUB

Toegang tot het circuit

Continentaal ontbijt

Gastronomische maaltijd
en kwaliteitswijnen

Open bar, champagne
en animatie

Uitzicht piste  +
Een adembenemend uitzicht 
(startgrid/aankomst)

Toegang tot
«Pit Lane Walkabout»
(vooraf bepaalde uren)

Toegang tot de Formule 2
paddock en bijbehorende races

VIP-parkeerplaats
voor 4 gasten

De Paddock Club, dé VIP-formule bij uitstek, is  
de vijfsterren-VIP van de Formule 1. Met dit pak-
ket kunt u uw gasten een onvergetelijke ervaring 
bieden. Tussen vertegenwoordigers en leiders
van internationale bedrijven, ontdekt u het grote 
«circus» van de F1 van binnenuit. 

FORMULA ONE 
PADDOCK CLUB11
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De Formula One
Paddock Club-formule 
omvat :



We kunnen uw voorstel aanpassen volgens uw budget en het 
aantal gasten. Wij passen uw ruimtes aan volgens uw wensen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen :

Een
gepersonaliseerd

aanbod ?

Gilles De Backer
0485 007 447

Frédéric De Backer
0477 04 5 06

gilles@viparrangementen.com


