Tag med til 24 timers Le Mans d. 15-16 juni 2018
Og se Jan M, the Dane Train og alle de andre danske kørere.
Øl, fisse og hornmusik, det er bestemt ikke noget for os.
Til gengæld tager vi til det store traditionsrige 24 timers Le Mans motorløb i Frankrig.

Så kører vi igen, så lås din plads nu

Indbetal 2000 kr. inden d.1 December og resten inden d. 1 maj 2018.
Reg.nr. 1345 konto nr.7193000871
Husk navn + email + tlf. Nr. ved tilmelding
Så er du sikret din plads.
Vi kører i år en alt inklusiv tur, i en stor VIP bus med 2 sæder til hver.
Alt inklusiv indbefatter: fri øl og vand på hele turen morgenmad 3 grillaftener og let frokost anretning
Prisen er inkl. billet til banen alle dage, camping, fri øl, vand og mad samt sponsor gaver.

Alt dette for kun 5000 Kr.

Afgang: Ballerup Bodega : Tirsdag d. 12 Juni kl. 12.00
Ankomst: Le Mans banen : Onsdag d. 13 Juni kl. 10.00
Ved ankomsten til banen slås teltene op, i skal selv medbringe et telt og evt. en klapstol.
Onsdag og torsdag vil man kunne færdes ved banen hvor der bla. bliver kørt træning og Qualifying.
Så allerede her bliver der mulighed for at komme i stemning og mærke suset.
Fredag er der pitwalk hvor man kan komme tæt på bilerne.
Ved 14 tiden tager vi til Le Mans by med sporvognen, hvor der er mulighed for at få noget godt at
spise, samt at se det store optog med alle kørene.
Lørdag er der Warmup og kl. 15.00 starter så Le Mans 2018.
Søndag morgen mellem kl. 10.00 og 11.00 skal din bagage være pakket i traileren.
Når alt er pakket ned kl. 11.00, går vi op og ser det sidste af racet.
Bussen kører præcis kl. 15.30. Så når racet er slut er det tilbage til bussen.
Ankomst: Ballerup Bodega : Mandag d. 18. juni kl. ca. 14.00.

Bindende tilmelding til.
Danske Le Mans Venners lejrchef Claus
Skibsted 224
3670 Veksø sj. Tlf. 21912431

Bindende tilmelding til
Danske Le Mans veteranen Benjamin
Rosenbakkevej 4
3660 Stenløse tlf. 20660169

