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FORMULE 1 

BAHREIN 
5 t/m 8 april 2018

Voor het 

derde jaar op rij!

Zondag 8 april rijden de Formule 1-coureurs de Grand Prix van Bahrein. Na Melbourne 
de eerste op ‘dicht-bij-huis’-afstand: de vlucht vanaf Amsterdam duurt slechts 5,5 uur! 

Wilt u daar ook bij zijn? We bieden u met genoegen een arrangement waarbij u alle races 
kunt zien vanuit het Holland vak in de beste bocht van het circuit, Turn One. 

Het is de meest spectaculaire tribune op het circuit! Inhaalacties gegarandeerd! 
Vluchten en hotelkamers zijn op aanvraag, wacht niet te lang, want vol=vol!



Unieke race-ervaring!

De Grand Prix van Bahrein wordt verreden op het Bahrein International 
Circuit. Een circuit van 5,4 kilometer in lengte. Er worden gedurende de 
race 57 ronden afgelegd. Het circuit ligt midden in de Sakhirwoestijn van 
Bahrein. de hoofdstad Manama ligt op zo’n 25 kilometer. Het circuit is 
ontworpen door de beroemde F1-architect Hermann Tillke.

Het circuit kent vier behoorlijk lange rechte stukken gecombineerd met 
lange rechte stukken. Het circuit vraagt dan ook veel van de remmen van 
de Formule 1-wagens. Vooral voor bocht één, vier en veertien moet er hard 
worden geremd wanneer de coureurs van een lang recht stuk komen. Het 
meest technische gedeelte volgt na bocht vier. Hier wacht de coureurs een 
lastige links-rechts-links combinatie gevolgd door een haarspeldbocht naar 
rechts (bocht acht). Na bocht tien volgt er weer een recht stuk waarna 
bocht elf, twaalf en dertien vrij snelle bochten zijn.

Op vrijdag- en zaterdagavond is het circuit het podium voor meerdere 
 artiesten (op dit moment nog niet bekend wie er komt, afgelopen jaren
traden bijvoorbeeld Enrique Iglesias, Avvicci en Armin van Buren op.) 
Transfers en toegang zijn inclusief.

Grand Prix Bahrein
Reissom vanaf € 999,- p.p.

Inclusief:
- Retourticket Amsterdam-Bahrein v.v. met KLM
- Ontvangst en begeleiding op de luchthaven van Manama
- Transfers luchthaven – hotel v.v.
- 3 overnachtingen in een ***sterren hotel in het centrum van Manama, op 

basis van een tweepersoonskamer, logies en continentaal ontbijt
- Transfers hotel- circuit v.v.
- Toegangskaarten voor de Grand Prix: vrijdag, zaterdag en zondag, vrijdag 

en zaterdagavond entertainment op het circuit.

Exclusief:
- Annulerings- en/of reisverzekering
- Toeslag eenpersoons- en/of dagkamer kamer op aanvraag
- Bijdrage Stichting Calamiteitenfonds Reisgelden € 2,50 p.p.
- Voorgeselecteerde, optionele excursies



Hotels en prijzen

€ 999,- p.p. in Hotel Delmon International *** (of gelijkwaardig)

Dit hotel beschikt over een geweldige, centrale locatie aan de Government 
Avenue in het hart Manama’s zakendistrict. Delmon International Hotel voor-
ziet al bijna drie decennia in eersteklas diensten.
Het hotel beschikt over goede faciliteiten zoals een buitenzwembad en 
 fitnessruimte. Er is tevens een nachtclub waarin u kunt genieten van 
live muziek en entertainment.

€ 1.099,- p.p. bij verblijf in het Wyndham Garden hotel **** (of gelijkwaardig)

The Wyndham Garden is een goede keuze voor uw verblijf in Manama. 
Het is gelegen in het hart van de uitgaanswijk wijk Juffair. De ruime kamers 
zijn modern ingericht en voorzien van onder andere airco, televisie, minibar 
en draadloos internet. Het hotel beschikt over goede faciliteiten, waaronder 
zeven restaurants, buitenzwembad met ligbedden, fitnessruimte en room-
service.

€ 1.259,- p.p. bij verblijf in ART Rotana Amwaj ***** (of gelijkwaardig)

Het ART Rotana Amwaj Islands ligt op de Amwaj-eilanden en wordt  omgeven 
door het kristalheldere blauwe water van de Arabische Golf. U kunt genieten 
van de zon aan het strand of bij een van de zwembaden van het hotel. In alle 
kamers is gratis wifi beschikbaar.
De accommodaties bieden een prachtig uitzicht en zijn voorzien van air-
conditioning. Ze hebben alle een satelliet-tv, een bureau en een minibar. 
De eigen badkamers zijn uitgerust met een regendouche, badjassen en een 
föhn. In fitness- en wellnessclub Bodylines kunt u aan uw conditie werken
of  ontspannen met aromatische massages en reinigende scrubs.

Wilt u meer informatie of een reservering maken?
Neem contact op met:
Becker & Egbers, reizen op Maat
tel. +31 314 346411 of mail naar info@becker-egbers.nl
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