Racing Factory inviterer til
den ultimative race oplevelse
i Københavns gader

Når der er Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP)
den 5. og 6. august 2017 byder Racing Factory på en
uforglemmelig oplevelse med 35.000 forventede
tilskuere
Du kan nu købe dig adgang til et VIP-bord i vores telt med god mad og drikke fra Legendario
Danmark samt vores egen VIP-tribune lige ude foran VIP-teltet

Få en oplevelse for livet, hvor action
krydres med luksus og følelsen af
at være noget helt særligt

Foruden entré til CHGP, kan man som gæst i middagspausen sætte sig til bords og nyde den
store frokostbuffet.
Løbene kan man følge tæt på banen eller man kan tage plads på den eksklusive VIP-tribune,
der er del af det aflukkede område, kun for Racing Factory´s gæster.
Det er også muligt at følge løbene på egen storskærm, der er placeret på den modsatte side af
VIP-tribunen.
Der kan dagen igennem købes vand, øl og drinks fra Legendario (3 drinksbilletter inkl.).
Som gæst kan man naturligvis komme og gå som det passer en, så man også kan opleve
ryttergård-området og de andre spændende arrangementer og udstillinger i inderkredsen
på Bellahøj Park.
Uanset om det er for en enkelt dag eller hele weekenden, vil du få en oplevelse for livet, hvor
action krydres med luksus og følelsen af at være noget helt særligt.

Buffet

Drinks

Caribisk menu. (kødboller med
creole sauce og kyllinge strimler med grønsager) Ris, ovnbagte kartofler, Pastasalat og
blandet salat og brød.

Med drinksbilletten kan der vælges mellem følgende
drikkevarer fra Legendario:
• Mojito

• Virgen Mojito

• Strawberry Mojito

• Virgen Strawberry Mojito

• Cuba Libre

• Øl

• Fidel Castro

• Vin

• Ron Collins

• Cava

• Gin & Tonic

• Vand

Kort fortalt
• Entré lørdag og/eller søndag
• VIP-tribune
• Egen storskærm
• Buffet

PRIS FRA

KR. 749,pr. person

• 3 drinks med i prisen

ronnie@bremer.dk

+45 27 111 000

