SOMMAR PÅ DRIVECENTER!

– nu har ni möjlighet att boka ert sommarevent hos oss.

Sommaren 2022 har vi glädjen att erbjuda event bestående av 3 motoraktiviteter.
Aktiviteterna kan genomföras som tävling eller som ren upplevelse. Våra event brukar vara uppskattade som
teambuilding för medarbetare eller för att bjuda in och komma närmare kunder under en fartfylld dag.
Vi erbjuder tre olika eventpaket, beroende på hur länge ni vill stanna. Varför inte kombinera eventaktiviteter
med en lunch till lunch konferens?
Mingla i baren eller avrunda dagen med bastu och ett dopp i badtunna innan vi serverar er en god middag.
Övernattning i ett av våra 96 rum kanske är en idé om man vill kombinera eventet med en konferens. Med
vårt nybyggda hotell som ligger på arenan kan vi erbjuda 151 bäddar.
Minsta antalet deltagare per event är 10 personer. (Alla priser gäller vardagar, tillägg för helg kan tillkomma.)

Event

Middagspaket

Övernattningspaket

12:30-13:00 Genomgång
13:00-15:30 Event
15:30-16:00 Kaffe/avrundning

12:00-13:00 Lunch/Genomgång
13:00-15:30 Event
15:30-17:00 Kaffe/Mingeltid
(möjlighet att boka relax)
17:00-19:00 Middag
19:00
Avresa

12:00-13:00 Lunch/Genomgång
13:00-15:30 Event
15:30-17:00 Kaffe/Mingeltid
(möjlighet att boka relax)
17:00-19:00 Middag
19:00-22:00 After race party
(övernattning i enkelrum)
08:00-09:00 Frukost
09:00-11:00 Konferens
11:00:12:00 Lunch

Pris från 2494:-

Pris: Event +609:-

Pris: Event + 1721:-

Priser ovan per person (inkl. moms)

Relax (bastu och badtunna) 3 750:-/tillfälle (inkl. moms)

BRONSEVENTET

SILVEREVENTET

GULDEVENTET

Polaris RZR
Crazy car
Pitstop challange

Clio Cup (6 varv)
Parallellslalom
Pitstop challange

Clio Cup (6 varv)
Parallellslalom
Polaris RZR

Uppskattade tillval:
Legends 595:- (2 varv)
Racetaxi 995:- (2 varv)

Uppskattade tillval:
Legends 595:- (2 varv)
Racetaxi 995:- (2 varv)

2494:-

3744:-

4994:-

”Clio Cup”
Ni får tillgång till våra riktiga racing bilar. Clio Cup är
en bil som används i tävlingsserier i hela Europa men
hos oss så används de 260hk starka bilarna för att ni
ska få känna på att vara racing förare. Vi åker ut på
banan och följer en instruktör som visar de
snabbaste linjerna, detta för att få upp farten så fort
som möjligt och för att få ut så mycket som möjligt av
bilarna.

”Parallellslalom”
Vi ställer upp 2 slalombanor där ni tävlar head-tohead med bil mot varandra. Snabbast igenom slalom
banan och till stillastående i målfållan vinner. Den
”säkraste” föraren som inte kör ned någon kona har
stor möjlighet till seger.
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”Polaris RZR”
Vi hoppar in i våra uppskattade side-by-sides och åker
ut på vår sand bana, även här försöker vi ta oss
igenom banan på den snabbaste tiden. Om man vill
ha en tuffare utmaning kan vi istället köra 2 varv på
så jämna tider som möjligt.

”Audi TT Crazy Car”
Här får man klia sig lite i huvudet. Vi har en
vältilltagen yta och en konbana utställd. Denna
konbana skall man ta sig igenom så fort man kan. Det
kluriga, svänger du höger så åker du vänster. Låter
enkelt – men är det så enkelt?

”Pitstop challange”
Rekordet på att byta alla fyra däck på en F1 bil är
1,82sek. Här får ni utmana er själva och era kollegor i
snabbaste ”däckbytet”. På tid, sida vid sida.
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