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Vergaderen en Racen op Zandvoort

Vergaderen en Racen
Vergaderen, teambuilding en een ‘supersnelle’ middag of avond op het Circuit. Dat is, kort samengevat, het arrangement ‘Vergaderen en
Racen’ van de specialist in autosportincentives Danny van Dongen Events. Het programma begint met vergaderen in VIP-room op circuitpark
Zandvoort, gelegen boven de pits. De VIP-room is exclusief ingericht en voorzien van alle gemakken waaronder diverse audiovisuele
mogelijkheden. Na de vergadering gaat u het circuit op. Circuitrijden, Meerijden met een coureur, een kart- en slalomcompetitie, rijden op een
quad door de duinen: maak uw keuze! U sluit af met de prijsuitreiking en een toost met champagne op de succesvolle dag.

Het programma
Ontvangst in de VIP-room: De gasten worden met koffie en thee en een lunch ontvangen in de VIP-room.
Vergaderen De gasten starten de vergadering. Tijdens de vergadering kan er een koffiebreak ingelast worden.
Start Circuitprogramma: De gasten krijgen uitleg over het circuit programma en zullen op gedeeld worden in kleinere groepjes. Het
programma kan bestaan uit verschillende activiteiten op het circuit. Denk aan: Circuitrijden, Meerijden met een coureur, een kart- en
slalomcompetitie of rijden op een quad door de duinen.
Afsluiting & Prijsuitreiking: Na afloop van het programma vindt er een afsluiting plaats. Onder het genot van een drankje kunnen de
deelnemers nog even lekker napraten. Ook zal dan een eventuele prijsuitreiking plaatsvinden.

Uitleg race-onderdelen
Karten: Karten is de basis van de autosport, alle Formule 1-coureurs begonnen hun carrière op de kart. Heeft u talent? Onze snelle,
spannende kartcompetitie geeft het antwoord!
Slalomcompetitie: Een slalomparcours goed en snel afleggen is minder gemakkelijk dan het lijkt! Na een eerste kennismaking met de auto
en het traject bepaalt de stopwatch wie de meeste stuurmanskunsten bezit. Hiervoor worden ook prijzen weggegeven aan de 3 snelste
deelnemers.
Quadrijden: Een quad vraagt een behendige bestuurder. Hoe brengt u het er vanaf op ons afwisselende parcours? Snelle ronden: Stap in bij
een autocoureur voor enkele ronden op racesnelheid. Een ervaring die u niet snel zult vergeten!
Circuitrijden: Onder begeleiding van ervaren coureurs maken de deelnemers kennis met het GP circuit van Zandvoort. Alle gasten zullen zelf
met een raceauto over het circuit rijden. De deelnemers worden begeleid door een ervaren instructeur. Deze instructeurs zullen de
deelnemers de grondbeginselen van het racen bijbrengen.

Dit Vergader en Race arrangement is inclusief
Huur auto’s;
Brandstof;
Overige materialen ten behoeve van de verschillende onderdelen;
Professionele instructeurs;
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Professionele begeleiding van Danny van Dongen Events;
Circuithuur;
Ontvangstruimte;
Vergaderruimte
Lunch

Prijs vanaf € 250 p.p. exclusief BTW op basis van minimaal 20 personen.
Afhankelijk van de gekozen onderdelen maken wij graag een offerte op maat!
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2019.
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