Ariel Atom trackday event Guadix - Spain!
- Så var det äntligen dags igen för femte året i rad, årets mest
underhållande racingevent...
Lördag och söndag den 18-19 mars har Ariel Sweden bokat upp två heldagar på den
fantastiska banan nere i södra Spanska, Guadix Circuito, bara 2 timmars bilresa från Malagas
långa stränder, se bifogad banbeskrivning.
Här kommer vi självklart att hänga på med våra privata Svenska Ariel bilar, samt även några
övriga, passande för sällskapet, trevliga sportbilar.
Och beträffande vår egen Ariel, kommer vi erbjuda ett fåtal väldigt exklusiva tränings
stinter.

Beräknar att vi kan få ut 3 pass per timme á 15 min effektiv körtid att dela på, vilket ger oss
en god marginal om vi blir några som vill hänga på ner och kriga om idealspår &
banrekord…
(Observera dock att det ej är någon tävling utan en öppen träning
för likasinnade).

I paketen ingår självklart hyra av en körklar Ariel Atom, anmälnings avgift, service &
support av erfarna instruktörer, data och videologgning, samt lunch på banan & boende på
närliggande ort, förhoppningsvis samma hotell som sist, en väldigt intressant boendeform i
grottor, handgrävda direkt ur berget!
Och inte minst, ett antal ovärderliga racingminnen för livet…

Några paketförslag:
Light:
4 stinter a 15 minuter uppdelat enl. önskemål på en eller två dagar.

19.500 Sek
(Spara 3000kr)

Medium:
8 stinter a 15 minuter uppdelat enl. önskemål på en eller två dagar.

36.500 Sek
(Spara 8500kr)

Pro:
12 stinter a 15 minuter uppdelat enl. önskemål på en eller två dagar.

49.500 Sek
(Spara 18.000kr)

Pris per lös stint 5625 Sek - Samtliga priser inkl. 6 % moms
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Det kommer även finnas ännu ett par spännande options!
1) Förutom Atomen, kommer det finnas möjlighet att hyra in sig på ett antal körpass i
en Formel Renault 1,6, perfekt sätt att finslipa idéalspåret inför säsongen!!
4 x 15 min 9495:- inkl m
2) En ”roadtour” i Atomerna genom ett väldigt storslaget landskap, Sierra Nevada strax
intill med fantastiska vägar och djupa canyons att erövra. OBS eget ansvar, endast
trafikförsäkringen gäller. (Bränsle kostnader kan tillkomma)
1 Heldag 4995:- inkl m – För den som inte fått nog 2 heldagar 7995:- inkl m

Med hopp om en väldigt spännande weekend nere i solen tillsammans!
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