F1 -MATKAPAKETTI ITALIA
MONZA 31.8.-3.9.2018
MONZAN FORMULA 1-MATKAPAKETIT
Meillä on tarjolla kaksi matkapakettia, joko Lufthansan
lennoilla yhdellä välilaskulla tai Finnairin suorilla lennolla.
Hotelliltamme on 22 km Monzan radalle, ajoaika reilu
1/2-tuntia, paitsi kisan jälkeen sunnuntaina. Pakettimme
Vedano 24-liput ovat katettuun pääsuoran katsomoon,
mutta saat halutessasi lisämaksusta myös lippukorotuksen.

F1 MONZA -MATKAPAKETTI
Lufthansan lennot välilaskulla
Hinta: 1430 EUR | HLÖ | 2-hengen huoneessa
Lisämaksusta:
– 1-hengen huone 380 EUR
LENNOT
31.08. LH0851
31.08. LH0278
03.09. LH1857
03.09. LH2464

Helsinki – Frankfurt
klo 18:20–19:50
Frankfurt – Milano|Linate klo 20:55–22:05
Milano|Malpensa – München klo 12:45–13:50
Frankfurt – Helsinki
klo 15:15–18:40

MATKAPAKETTIIN SISÄLTYY:
•edestakaiset lennot Milanoon
•kuljetus lentokenttä-hotelli-lentokenttä
•3 vrk:n majoitus hotellissa, kahden hengen huoneessa
•aamiainen hotellissa
•Istumapaikkalippu pääsuoran katetussa VEDANO 24
-katsomossa lauantaina ja sunnuntaina
•edestakaiset kuljetukset lauantaina ja sunnuntaina Monzan
moottoriradalle
•Björk & Boströmin edustajan palvelut paikanpäällä
•verot

HOTELLIMME MILANOSSA
DoubleTree by Hilton Milan 4*
Via Ludovico di Breme 77 • 20156 Milano • Italia
Hotellin baari-ravintola Glass tarjoaa italialaisia ja kansainvälisiä ruokia. Hotellilta on ilmainen kuljetus hotellin ja Certosametroaseman välillä. Milanon keskustaan ja katedraalille kulkeva
raitiovaunu pysähtyy aivan hotellin edustalla.

Tilaukset ja tiedustelut
TMG Events Oy
09-68999800
myynti@tmgevents.fi
www.tmgevents.fi

ALUSTAVA F1-OHJELMA

Kilpailuviikonloppuna Formula 1 -kilpailun lisäksi ajetaan myös
FIA Formula 2-, GB3- sekä Porche Super Cup-sarjoja, joten
radalla riittää ohjelmaa aamusta iltaan. Fan Zonella voi tehdä
ostoksia ja pääsee kokeilemaan erilaisia aktiviteetteja. Alueella
on runsaaasti ruoka- ja juomapisteitä, mutta taukojen aikana
kannattaa varautua myös jonottamaan. Alueella voi vapaasti
liikkua katsomoita lukuunottamatta. Pääsuoran päästä pääsee
alikulkutunnelia pitkin myös radan toiselle puolelle.
PERJANTAI 31.8.
Majoittautuminen hotelliin ja omaa ohjelmaa. Hotellin läheltä
pääsee taksin lisäksi raitiovaunulla Milanon keskustaan. esim.
Duomo de Piazzalle matka kestää 35 min. (raitiovaunu no 14 |
suunta Lorenteggio)
LAUANTAI 1.9.
Bussi hotellilta Monzan moottoriradalle.
11:00 – 12:00 3. aika-ajot
14:00 – 15:00 Aika-ajot
Aika-ajojen jälkeen bussikuljetus takaisin hotellille.
SUNNUNTA2.9.
Bussi hotellilta Monzan moottoriradalle.
12:30 Kuljettajien esittely |paraatiratakierros
13:00 Lähtöjärjestyksen esittely
14:00 Italian GB
Kisan jälkeen bussikuljetus takaisin hotellille. Sunnuntaina
pitää varautua paluuruuhkan purkuun, joka saattaa kestää
ylimääräiset 1-2 tuntia.

