
Algemene voorwaarden busreis: 
30 juni en 1,2 juli 2023 
Formule 1 Grand Prix: Oostenrijk Red Bull Ring A1 in 
Spielberg 
 
Prijs: 
Genoemde prijs is inclusief het vervoer per luxe touringcar en de toegangskaart (bronzen tickets/staanplaats) en Hotel 
overnachting op basis van Logies en Ontbijt en Diner.  
Voor een 1 persoonskamer wordt een toeslag in rekening gebracht.( onder voorbehoud van beschikbaarheid). 
Een bronzen ticket is een staanplaats. Met deze kaartjes heb je toegang tot het circuit en kun je ergens langs het circuit een 
plaatsje op het gras uitzoeken. Het voordeel van een staanplaats is dat je veel vrijheid hebt in de keuze van je plek. Je kan 
het hele circuit rondlopen. 
 
 
De Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk 2023 staat weer op het programma!  
Ook dit jaar belooft het weer een spannende race te worden op het circuit van Red Bull A ring te Spielberg!. Bekijk hoe Max 
Verstappen zijn wagen over het circuit stuurt! 
 
 
Programma: 
We vertrekken vrijdag 30 juni 2023 s ’avonds vanaf uw opstapplaats richting Oostenrijk. We zullen s ’morgensvroeg 1 juli 
2023 om plm. 08:00 uur aankomen op het circuit. Eind van de dag om 17:00 uur gaan we naar het hotel waar we overnachten 
en dineren. De volgende dag na het ontbijt vertrekken we naar Spielberg om de race te gaan zien. Na de race aan het eind 
van de middag plm. 17:30 uur vertrekken we weer huiswaarts. 
 
 
Betaling: 
De betaling dient binnen 14 dagen na factuur datum op onze bank- of girorekening te worden overgemaakt. U ontvangt geen 
bevestiging van uw betaling. Als wij uw betaling niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, zullen wij hierover 
contact met u opnemen. 
 
Entreekaarten: 
De entreekaarten worden door de chauffeur in de touringcar uitgereikt, deze krijgt u dus niet vooraf toegezonden. 
 
Annuleringsvoorwaarden: 
In verband met deze speciale aanbieding gelden er aangepaste annuleringsvoorwaarden. Na het reserveren van dit 
arrangement geldt er 100% annuleringskosten, ongeacht wanneer u annuleert en de reden van annuleren. Mocht u 
onverhoopt toch niet mee kunnen met deze reis, dan zijn de kaarten overdraagbaar. Mocht dit het geval zijn, wilt u dan 
aangeven wie er voor u in de plaats meegaan? 
 
Reisvoorwaarden: 
* Mocht de touringcar 10 minuten na de op uw deelnemersbewijs vermelde instaptijd nog niet zijn gearriveerd, dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met E.L.Travel. tel: 0031-6150 222 61  
* Het bewijs van deelname dient u mee te nemen. 
* U dient tijdig bij de opstapplaats aanwezig te zijn. Indien u te laat komt, kunt u deze geen enkel recht doen gelden op 
enigerlei schadevergoeding of terugbetaling van de reissom. 
* Voor vertraging bij de uitvoering van het reisschema, ontstaan door welke oorzaak dan ook, of de gevolgen daarvan, kan 
generlei schadevergoeding of terugbetaling van de reissom worden geclaimd.  
* E.L.Travel b.v. is afhankelijk van instructies van de F1 organisatie ter plaatse en zal zich daaraan moeten houden. 
* E.L.Travel b.v. reserveert een parkeerplaats voor de touringcars zo dicht mogelijk bij de baan. ( Lange) Loopafstanden zijn 
tijdens een circuitbezoek onoverkomelijk. Houdt u rekening met niet verharde wegen en wandelpaden in en rondom het 
circuit. 
* Er geldt een rookverbod in onze touringcars. 
* Het is ten strengste verboden mee te nemen in de bus, lachgas , drugs of andere verdovend middelen, steekwapens, 
messen, glaswerk. Het wordt in beslag genomen en politie wordt geïnformeerd indien nodig. 
* In onze touringcars is het niet toegestaan om grote hoeveelheden consumpties mee te nemen en te nuttigen. 
* Bij het niet opvolgen van instructies van chauffeur cq. reisleiding, dronkenschap, te laat komen of ander ongepast gedrag 
heeft de chauffeur cq reisleiding de mogelijkheid u de toegang tot de bus te weigeren cq. weg te rijden. 
* Het nemen van opties op zitplaatsen in de bus is niet mogelijk. 
* Voor verlies van persoonlijke bezittingen tijdens onze reizen kunnen wij geen enkel aansprakelijkheid aanvaarden. 
* Wij behouden ons het recht voor om reisroute, programma en/of prijzen te wijzigen indien de omstandigheden hiertoe 
aanleiding geven. 

 


