CLUB CORVETTE DENMARK LE MANS 2017
MED GRAND PRIX TOURS
Skal du til Le Mans 2017?
Kører du i din egen Corvette?
Vil du bo sammen med andre, der kører til Le Mans i egen Corvette?
Så tag med Grand Prix Tours og bo i den store lejr på Karting Syd. I Grand Prix Tours lejret er afsat et område, hvor vi
tilbyder Corvette entusiaster at bo samlet og din bil holder i samme område, så bilerne er samlet, hvor også andre
bilglade gæster kan nyde synet.
Corvette lejren bliver opstillet så du kan vælge at bo i Race Bungalow, Super Race telt eller medbringe dit eget telt.
Der vil være et fællesområde med borde/bænke.
Der bliver fælles parkering i området for Corvetterne.
Når du rejser med Grand Prix Tours får du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ophold i den valgte indkvartering med fri ankomst fra onsdag den 14.6 om morgenen
Ophold i ”Corvette lejren” på Grand Prix Tours hovedcamp, Karting Syd
Fri parkering til din Corvette i ”Corvette lejren”
Billet til Le Mans banen under hele opholdet
Fri adgang til pladsens toilet og bade faciliteter
Fri adgang til pladsens store fællesområde
Fri adgang til kæmpe storskærm
Besøg af de danske kører fredag middag
Fri adgang til områdets lille turisttog
Mulighed for at tilkøbe vådt og tørt
Mulighed for at tilkøbe billetter til Køreparade (fredag) og Mulsannesvinget (lørdag)
Fri deltagelse i den hyggelige festaften (fredag)
Deltagelse i den store ”Herrefrokost” lørdag kl. 12 inkl. 1 øl/snaps
Gratis T-shirt og Cap

Hvordan kan jeg bo:
OPHOLD MED EGET TELT
Dette er den billigste måde at opleve Le Mans på. Tag dit eget telt med og slå det op i Corvette lejren.
Pris pr pers kr. 1485 inkl. entrebillet og herrefrokost

BUNGALOWS - EN LUKSUSOPLEVELSE PÅ LE MANS
NYHED - bo i dejlige Race Bungalows på¨Karting Syd. Luksusindkvartering for de kræsne. Her får du al den komfort du
kan drømme om og bor samtidig lige der hvor det hele sker. Rost til skyerne siden vi startede med dem i 2014.
BESKRIVELSE AF RACE BUNGALOWS
Du bor i en 20 fods ”container-bungalow” med vindue og dør. Bungalows er ca. 5,70 m lange og 2,30 m brede. Højden
er over 2m, så der er ingen problemer med at stå oprejse. Endvidere er der lys og strøm til telefonladning. Bunden er
fast og tør uanset hvor meget det regner. Døren kan låses og der udleveres 1 nøgle pr. Bungalow.
Bungalows er indrettet med 2-4 enkeltsenge - og med god vilje kan der også blive plads til 5 senge. Der ligger en pavillon
på 3x3 meter i bungalowen som kan stilles op ude foran. Der lys og strøm i bungalow således man også har mulighed
for lidt lys når mørket falder på.
I ”Corvette lejren” vil der blive stillet borde og bænke til fælles brug.

SUPER RACETELT - LIDT MERE KOMFORT
Det smarte kuppelformede Super Racetelt er de sidste par år blevet aldeles interessante. Teltene største fordele er at
du her kan så næste oprejst i fuld højde inde i teltet og samtidig så har du stadig en meget attraktiv pris.
Teltet måler 290 x 290 cm i grundareal. Det giver et stort og rummeligt telt med godt plads til både bagage, luftmadrs
eller lignende. Teltet har en ståhøjde på 180 cm, som betyder at en voksen person kan næsten stå oprejst i
opholdsrummet.
Teltets er forsynet med fire store sidevinduer med gardiner, en isyet teltbund og store front- og bagdøre. Frontdøren
og bagdøren kan anvendes som solsejl, og to store ventilationsåbninger i taget sikrer fremragende ventilationVed
bestilling af Race-telte er det muligt at tikøbe flg. som ligger klar i telte ved ankomst.
Sovepose..........kr. 150
Luftmadras........kr. 100
Feltseng.............kr. 300

Pris per person:
Race Bungalow v. 2 personer
Race Bungalow v. 3 personer
Race Bungalow v. 4 personer

kr. 3.000
kr. 2.500
kr. 2.000

Super Racetelt v. 2 personer
Super Racetelt v. 1 person

kr. 1.200
kr. 1.800

Mulige tilkøb ved bestilling:
Tribune pladser
Sovepose
Luftmadras

kr.
kr.
kr.

inkl. senge, lys og strøm
inkl. senge, lys og strøm
inkl. senge, lys og strøm

700-900
150
100

Feltseng
Morgenbuffet
Dagens ret
Tex Mex (fredag)
Køreparade (fredag)
Mulsanne (lørdag)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

300
70
80
150
40
40

Bestilling og betaling:
Kontakt Grand Prix Tours på telefon 70 20 63 83 eller per mail på info@gptours.dk. Bestil til det ønskede antal i den
ønskede indkvartering og HUSK at oplyse, at du ønsker at bo i Corvette lejren.
Du modtager straks et rejsebevis og der skal indbetales depositum på kr. 1000 per person og restbeløbet forforlader
60 dage før afrejse.
Vi henviser i øvrigt til almindelige bestemmelser på www.gptours.dk

Sønderalle 1 – 6630 Rødding

