VIP WEEKEND ARRANGEMENT 25-26-27 AUGUSTUS 2017
SPA – FRANCORCHAMPS: Formule 1 Belgian Grand Prix

“Stoff’ ofte Stoffel Van Doorne, Maxie ofte Max Verstappen, Alonso, ‘Seb’ Vettel, Hamilton, Ricciardo e.a. ofwel:
Ferrari, McLaren, AMG Mercedes, Red Bull verwachten u op het circuit.
Maak van deze unieke gelegenheid gebruik en nodig uw klanten, vrienden of personeel op 25, 26 en 27 augustus uit
op een VIP-weekend waarbij de Formule 1 wedstrijd in Spa Francorchamps centraal staat.
Dit weekend wordt volledig voor u georganiseerd door Hubermont, Space for Development & Leisure:
een toplocatie in de Ardennen.

ALL-IN F1 ARRANGEMENT
€ 745,- per persoon incl., verblijf met maaltijden en luxe lunchpakket, transport (langs de weg) en
toegang tot het circuit (Bronze ticket) gedurende drie dagen.
EEN PERSOONLIJKE TOUCH
Er zijn zitplaatsen op open (Zilver) en overdekte (Gold) tribune beschikbaar of VIP-tickets met toegang tot de pits.
Deze kunnen wij op aanvraag voor u bestellen. U kan op de officiële website kiezen in welke bocht en welke tribune u wenst te zitten.
EEN CADEAU BINNEN EEN CADEAU. TRANSPORT HEEN-EN-TERUG PER HELIKOPTER.
Zoals elk jaar bieden wij u deze unieke mogelijkheid. De helikopter landt op ons terrein en brengt u naar het circuit. Een shuttledienst
brengt u van de helihaven heen-en-terug naar het circuit.
`

PROGRAMMA
VRIJDAGAVOND 25 AUGUSTUS
•
•
•
•
•

ontvangst en check-in vanaf 17:00
welkomstdrankje en amuses
feestelijk 3-gangendiner
video: spannendste momenten van dit seizoen
overnachting in een twee persoonskamer

ZATERDAG 26 AUGUSTUS
•
•
•
•
•
•
•
•

uitgebreid ontbijtbuffet
bijwonen van de races en training voor Pole op het circuit in Spa Francorchamps (ganse dag)
luxe lunchpakket met champagne
terugkeer naar Hubermont in de late namiddag
mogelijkheid tot meerijden met luxe sportwagens (Ferrari, Porsche, Mercedes; oldtimer en youngtimer)
feestelijke maaltijd : barbeque bij mooi weer
pronostiek
overnachting

ZONDAG 27 AUGUSTUS
•
uitgebreid ontbijtbuffet
•
•
•
•
•

check-out en vertrek naar het circuit
bijwonen van de wedstrijd op het circuit in Spa Francorchamps (ganse dag)
luxe lunchpakket met champagne
vertrek voorzien na de wedstrijd, terugkeer naar Hubermont voor wie dat wil.
uitslag pronostiek

HOE INSCHRIJVEN?
Vul bijgevoegd formulier in en reserveer dit VIP-arrangement. Wij nemen contact met u op voor de verdere praktische afhandeling van
uw inschrijving. Gezien het exclusieve karakter van dit weekend kunnen wij maximum 48 deelnemers aanvaarden. De reservaties zullen
in volgorde van ontvangst worden verwerkt.
U verblijft in Hubermont, Space for Development & Leisure:
• prachtige gerenoveerde school met aanpalende boerderij uit
1860
• exclusieve locatie voor groepen tot 60 personen
• 20 + 10 tweepersoonskamers
• excellente catering & service
• voor uw vergadering, workshop, training, seminarie,
teambuilding, event, feest, vakantie
• Outdoor activiteiten, historische bezienswaardigheden, de
ongerepte bovenloop van de Ourthe met Stuwmeer van
Nisramont, La Chouffe brouwerij

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ik reserveer …………. arrangementen aan €745 p.p. (single room)
Ik reserveer …………. arrangementen aan €720 p.p. (double room)
Ik reserveer een helikopter arrangement. 645 euro heen-en-terug
Ik reserveer eveneens extra tickets voor de Formule 1 Belgian Grand Prix bestellen, gelieve contact op te nemen.

Gelieve uw gegevens hieronder in te vullen:
Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam & voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: ……………………………………… GSM-nummer: ……………………………………… E-mail: ………………………………………………….
FACTURATIEGEGEVENS:
Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BTW-nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indien u vragen heeft, gelieve contact op te nemen met Yuna Le Marec, Service en Sales manager Hubermont
per tel. +32 (0)479 10 13 98 of via e-mail: yuna@hubermont-space.com

Hubermont, space for development & leisure
Hubermont 4 – 6983 Ortho – www.hubermont-space.com

Hubermont, Space for Development & Leisure
Hubermont is een unieke plek voor seminaries, workshops, teambuildings en
aanverwante programma's en activiteiten. Het richt zich tot mensen die willen
vergaderen, leren, zich willen ontwikkelen of zich ontspannen en dit volledig in
exclusiviteit.
Vanuit de overtuiging dat de omgeving een belangrijke rol speelt in het stimuleren
van ontwikkeling, groei, verandering en ontspanning, is voor de huidige aanpak en
locatie van Hubermont gekozen.
In het complex, op de top van een heuvel in de Ardennen, vlakbij La Roche, kunnen
groepen tot zestig personen op een comfortabele manier verblijven.Daarvoor stelt
Hubermont twee gebouwen ter beschikking ; Hubermont I , een volledig
gerenoveerd schoolgebouw daterend uit 1860 en de daarbij horende boerderij
verbonden door een nieuwbouw in klassieke Ardeense stijl.
Hubermont II, een recentelijk geopende nieuwbouw, volledig opgaand in de heuvel
omgeven door groen biedt plaats aan twintig personen en is voorzien van alle
faciliteiten ; keuken, ontbijtruimte, vergaderzaal, lounge en kan dus eigen aan het
concept Hubermont volledig exclusief worden gehuurd.
Achter het center ligt een grote tuin met een panoramisch zicht over de Ardennen.
De gasten kunnen van de tuin gebruikmaken om zich te ontspannen of met een
coach outdooractiviteiten te ontwikkelen. Bij mooi weer is het er ook heerlijk toeven
voor de maaltijden of koffiepauzes.

