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Formel 1, den fantastiska tävlingen med hög hastighet och spänning som funnits i över 6
decennier. Det är alltid en hög efterfrågan på biljetter för att få se förarnas kamp att nå den
shackmönstrade flaggan, oavsett stad och land.
GO Sport Travel har förmånen att erbjuda en mängd olika biljett- och hospitalitypaket till alla
F1-racingevenemang över hela världen.
Vårt erfarna team skräddarsyr ett paket som passar för dig med flyg, boende och biljetter till den
bana du vill besöka, kontakta oss för ditt paket.

Monza
Banan med dess parkliknande omgivning strax norr om Milano ger en unik upplevelse för
tävlingsdagen. Banan är snabba och speciell, och är en av de ursprungliga tre f1-banorna med
sina snäva chicaner. Klassiska Monza ligger svenskar varmt om hjärtat efter svenska framgångar
historiskt.
Flyg bekvämt till Milano, bo bra och centralt, njut av god italiensk mat, shopping och upplev F1
live bara ett par mil utanför staden!

Monaco
Detta ikoniska race på Franska Rivieran har
varit en permanent del av F1-schemat sedan 1955,
och anses vara en av de mest glamorösa. Loppet
går på de smala gatorna i Monaco vilket innebär
spänning runt hela banan. Med utsikt över den
berömda hamnen och stora yachts är upplevelsen
total.
Eftersom loppet vanligtvis hålls i slutet av maj
brukar det vara fint väder och som gjort för en
perfekt långhelg på Rivieran.

Välj ditt lopp 2022

• 8-10/7 Austria – Red Bull Ring
• 22-24/7 France – Circuit Paul Ricard, Marseille
• 29-31/7 Hungary – Hungaroring

• 18-20/3 Bahrain – Bahrain International Circuit

• 26-28/8 Belgium – Circuit de Spa-Francorchamps

• 25-27/3 Saudi Arabia – Jeddah Corniche Circuit

• 2-4/9

• 8-10/4 Australia – Melbourne Grand Prix Circuit

• 9-11/9 Italy – Autodromo Nazionale Monza

• 22-24/4 Italy – Autodromo Enzo E Dino Ferrari

• 23-25/9 Russia – Sochi Autodrom

• 6-8/5 USA – Miami International Autodrome

• 30/9-2/10 Singapore – Marina Bay Street Circuit

• 20-22/5 Spain – Circuit de Barcelona-Catalunya

• 7-9/10 Japan – Suzuka International Racing Course

• 27-29/5 Monaco – Circuit de Monaco

• 21-23/10 USA – Circuit of the Americas, Austin

• 10-12/6 Azerbaijan– Baku City Circuit

• 28-30/10 Mexico City – Autódromo Hermanos Rodríguez

• 17-19/6 Canada– Circuit Gilles-Villeneuve, Montreal

• 11-13/11 Brazil – Autódromo José Carlos Pace

• 1-3/7 Great Britain– Silverstone Circuit

• 18-20/11 Abu Dhabi – Yas Marina Circuit

Netherlands – Circuit Zandvoort

För att boka ditt F1-paket, besök vår webbplats eller kontakta vårt team.
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