
gosporttravel.com  +46 (0)660-21 10 90gosporttravel.com  +46 (0)660-21 10 90

Formel 1



Barcelona

Formel 1
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.

Circuit de Barcelona-Catalunya är Spaniens absoluta centrum vad gäller Formel 1 och det är 
också här som många F1-stall testar sina bilar inför kommande säsong. F1-banan i Barcelona är 
mycket varierande och utmanande med såväl små och snäva kurvor som längre och mer ut-
dragna. Givetvis innehåller även banan ett par raksträckor där det ges möjlighet att komma upp i 
riktigt höga hastigheter.

Befinner man sig i Barcelona eller i trakterna däromkring så är Spaniens Grand Prix, som körs på 
Circuit de Barcelona-Catalunya körs på våren (mitten maj), förstås det optimala resmålet om man 
funderar på att åka på en F1-resa!

Circuit de Barcelona-Catalunya



Välj ditt lopp 2023 ändringar kan förekomma

Monza

Banan med dess park-  
liknande omgivning strax norr 
om Milano ger en unik 
upplevelse för tävlingsdagen. 

Banan är snabb 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!

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

Kontaktuppgifter
GO Sport Travel / GO Music Travel

Lasarettsgatan 12, Örnsköldsvik  Sverige

Tfn: 0660-21 10 90 (Vxl öppen mellan 9.00-17.00)
Mail: info@gosporttravel.com, info@gomusictravel.se

www.gosporttravel.com  www.gomusictravel.se

2023-07-30      Spa F1 - Belgium GP
2023-08-27      Netherland F1 - Netherland GP
2023-09-03      Monza F1 - Italy GP
2023-09-17      Singapore F1 - Singapore GP
2023-09-24      Suzuka F1 - Japanese GP
2023-10-22      Austin F1 - United States
2023-10-29      Mexico F1 - Mexico GP
2023-11-05      Brasiliens F1 - Sao Paulo GP
2023-11-26      Abu Dhabi F1 - Abu Dhabi GP

2023-03-05      Manama F1 - Bahrain GP
2023-04-02      Melbourne F1 - Australian GP
2023-05-07      Miami F1 - Miami GP
2023-05-28      Monte Carlo F1 - Monaco GP
2023-06-04      Barcelona F1 - Spanish GP
2023-06-18      Montreal F1 - Canadian GP
2023-07-02      Spielberg F1 - Austrian GP
2023-07-09      Silverstone F1 - British GP
2023-07-23      Budapest F1 - Hungarian GP

Autodromo Nazionale Monza


