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Suzuka Circuit in Japan.

EXTRA TIME TRAVEL
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Formule 1: deze
bestemmingen zijn
het goedkoopst
Race. Wil jij dolgraag een keer Max Verstappen
toejuichen in de Formule 1? Deze GP’s zijn
absolute aanraders!
Het nieuwe Formule 1-seizoen
staat voor de deur. Deze week
strijkt het hele circus, met
natuurlijk ook onze eigen
Max Verstappen, neer in het
Australische Melbourne voor
de eerste Grand Prix van het
jaar. Nederland is weer helemaal in de ban van de F1 en
het liefst willen we allemaal
Max persoonlijk aanmoedigen. Skyscanner zocht voor je
uit welke opvallende GP's
goed zijn te combineren met
een leuke vakantie. Maar nog
belangrijker voor ons Neder-
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landers: welke F1-bestemmingen zijn het goedkoopst?

De goedkoopste
buiten Europa
Buiten Europa is Rusland
de goedkoopste F1-bestemming, gevolgd door
Brazilië. Voor de races in
Amerika en Australië moet
je flink je portemonnee
trekken.

De goedkoopste
in Europa

De meest spectaculaire race: Japanese
Grand Prix: 7-9 oktober

Oostenrijk staat bovenaan
de lijst als het gaat om
een goedkope F1-bestemming binnen Europa, op
de voet gevolgd door
Azerbeidzjan, waar dit jaar
voor het eerst een Grand
Prix gereden wordt. Monaco is de duurste bestemming, maar is natuurlijk ook erg glamoureus.
Dit is natuurlijk dé plek
om de raceactie live mee
te maken, omringd door
de grootste sterren.

Van de goedkoopste naar
een van de duurste, want
om bij de Japanese Grand
Prix in Suzuka te zijn, moet
je wel wat overhebben. In
1961 werd het Suzuka Circuit
gebouwd als testcircuit voor
Honda en ontworpen door
Hans Hugenholtz, de man
die directeur was van Zandvoort. Het circuit ligt 50
kilometer ten zuidoosten
van Nagoya en maakt deel
uit van Motopia, een amusementspark van 2,5 miljoen

(!) vierkante meter met
zwembaden, monorails,
hotels, golfbanen en een
themapark. Het 5,85 kilometer lange achtvormige parcours (de enige ter wereld)
werd tot 1971 gebruikt voor
sportwagenraces, toen voor
Formule 2 en in 1987 werd
de eerste Formule-1 Grand
Prix verreden.
Goedkoopste kaartje
voor de race: 416 euro
Gemiddeld kaartje
vliegticket: 1062 euro

Lentevoordeel van
Denksport
Word nu abonnee!
Ga Max Verstappen eens in het echt zien! / GETTY IMAGES

€10.www.denksport.nl
of bel 0800 - 6623553 (gratis)
Deze actie geldt tot 1 mei 2016 en alleen in Nederland (andere
landen op aanvraag). Abonnementen lopen tot wederopzegging,
maar zijn na afloop van de actieperiode per maand opzegbaar.
De korting is berekend op de losse verkoopprijs en geldt op meer
dan 50 verschillende puzzeltitels op www.denksport.nl
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Het meest
technische
parcours:
Malaysia Grand
Prix: 30
september-2
oktober
Je vliegticket mag dan
misschien iets duurder zijn
dan wanneer je een race
binnen Europa bezoekt,
maar eenmaal in Kuala
Lumpur hoef je niet veel
meer uit te geven. Een
kaartje voor de race is erg
goedkoop bij de Malaysia
Grand Prix (vanaf 12 euro!), ideaal voor mensen
die een beetje op hun
budget willen letten. Het
Sepang International
Circuit wordt gezien als
een van de lastigste en
spectaculairste parcours in
de F1. Tel daar de diversiteit van de metropool
Kuala Lumpur en de
prachtige bountystranden
aan de kust bij op en je
hebt alle ingrediënten
voor een topvakantie.
Goedkoopste kaartje
voor de race: 12 euro
(early bird)
Gemiddeld prijs vliegticket: 914 euro

Een primeur voor Azerbeidzjan: Grand Prix of Europe: 17-19 juni
2016 is een bijzonder jaar
voor Azerbeidzjan, want het
is de allereerste keer dat hier
een Grand Prix formule
1-race gehouden wordt. De
eer is aan het City Circuit in
hoofdstad Bakoe, dat speciaal voor deze race gebouwd
werd. De urban atmosfeer,
het historische centrum, de
promenade met zeezicht en

het indrukwekkende regeringshuis vormen een spectaculair decor dat vanaf het
racecircuit te zien is. Andersom zullen de inwoners en
toeristen van Bakoe een deel
van de races zien (en vooral
horen) vanaf de promenade.
Wil jij ook dit unieke
moment meemaken? Combineer je bezoek aan de Grand

Prix met een stedentrip in
deze nog onbekende stad of
een paar dagen relaxen aan
het strand, want de temperaturen in Bakoe stijgen in juni
al naar rond de 28 graden.
Goedkoopste kaartje
voor de race: 91 euro
Gemiddeld prijs vliegticket: 534 euro
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Nachtelijke races: Singapore
Grand Prix: 18-20 september
Met een circuit naast één van de grootste
bezienswaardigheden van Singapore, Marina
Bay, zijn de spectaculaire races van de Singapore Grand Prix een feestje om bij te zijn.
Extra leuk aan deze race is dat deze in de
avond plaatsvindt, als het donker is en dat het
publiek getrakteerd wordt op dagelijkse lichten watershows. Een gigantische hit voor ruim
tachtigduizend bezoekers en locals van Singapore, die de jaarlijkse Grand Prix zien als een
nationaal festival. Moeten we nog een reden
noemen om nu vast je vliegticket naar Singapore te boeken?
Goedkoopste kaartje voor de race: 177
euro (early bird)
Gemiddeld prijs vliegticket: 976 euro

Sepang Circuit in Kuala Lumpur, Malaysia. / GETTY IMAGES

SPEURDERS
Vakantie & vrije tijd
Vakanties in Nederland
SCHIERMONNIKOOG DICHTER BIJ DAN U DENKT !!
www.hotelduinzicht.nl info@hotelduinzicht.nl 0519-531218
VOORJAAR op TEXEL in Landgoed Hotel Tatenhove, De Koog.
Prachtige locatie, Nieuwe hotelkamers, Uitstekend restaurant etc.
Boek last-minute online: HOTELTATENHOVE.NL | 0222-317274

Texel, De Koog ***Hotel Boschrand
4-Dgs. arr. Kamer met balkon of terras. Incl. 1 dag
gratis gebruik huurfiets en 1x gratis gebruik wellness.
Wij bieden u tot 22 april gratis bootvervoer. (m.u.v. Pasen)
Vanaf € 197,50 p.p. Halfpension. Tel. 0222-317281
www.hotelboschrand.nl / info@hotelboschrand.nl

Zuid Limburg gezellig hotel midweek 4n HP €175,- www.gasthofeuverem.nl t:043-4503715

Ruim 300 rubrieken waarin u
uw Speurder kunt plaatsen
www.speurdersindekrant.nl

Vakantie binnen Europa

Relaxen en Genieten in Bad Bentheim

Wellness Weekend
3 dagen / 2 nachten

‘Luxe + All-in’

tijdelijk slechts € 199,- p.p.
Incl. halfpension + LUXE KAMER
+ ‘ALL IN’ + WELLNESS + ...

Gratis gebruik
Wellness Spa7

Reserveer snel op Grossfeld.com

/ Spa7

Beekbergen op de VELUWE: te huur zomerhuisjes,stacaravans
en kampeerplaatsen. info: 055-5061323 www.berkenrode.nl
PESSE, te huur recr. bung. Prijs 25/3-29/4 vanaf €. 200,00 p/w.
Prijs/info:www.bungalowpark-nuilerveld.nl of tel. 020-4412491
Nunspeet, vrijst. bungalow t.h. in het bos vanaf € 115; Ook camping: seizoenplaatsen/arrangementen vanaf € 195; manege,
zwembad, wifi, recreatiewerk. www.wittewieven.nl; 0341-252642.
Ootmarsum div. VAK.HUIZEN
v.a. € 180 p.w. 0546-576632
www.KRIKHAARvakanties.nl
Renesse aan Zee: bungalows,
chalets, camping 0111-461231
www.vakantieparkschouwen.nl
DIEPENHEIM - Twente.
Hotel 't Holt. 3 dgn (2 nachten)
€ 99,50 HP p.p.
0547-351844 www.hoteltholt.nl
GULPEN-SLENAKEN
luxe
2-9 pers. vakantiewoningen
043-4504668 www.pinkers.nl

Ontluikende lente in Drenthe
3d/2n hp €99 mrt/apr 0591549946 www.wapenvanexloo.nl

0049 5922 77770 (D)
Wij spreken ook Nederlands

Moderne vakantiewoning
TE KOOP / TE HUUR
in kleinschalig nieuw resort
met zwembad aan Zilverkust
op 50 min. van Lissabon

Luxe busreis 10d Spanje 14x buffet Hotel Reymar/pl***to boulevard strand. Free wifi, balkon. Apr 8 €99 apr 11 €119 apr 15 €125
apr 18 €129 apr 25 €192 apr 29 €232 mei 2 €169 mei 6 €149
mei 9-16-23 €179 mei 13-20-27 €189 juni 17 €199 juni 24 €229
juli 8 €295 Benidorm App apr 4 €99 apr 1-8-15 €110 adm.kst €10
RC €25 gratis gids 045-5227777 boek online www.boosten.nl
www.moezelvakantie.de
Hotel "ZUR KUPFERKANNE"
Tel. 0049-2607-342

Comfortabele Vakantie Villa's in
de PROVENCE, Zuid Frankrijk.
www.lecoconvacances.com

EIFEL Vak.won. Jünkerath,
Waldsee, vissen. T. 0049-65972686, www.bauernhof-kloep.de

Luxe vakantie appartement te
huur direct bij de eigenaar;
www.almendros101.nl

Provence/Luberon villa 4-6 p
Privé zwembad, privacy, natuur
www.labergerie-fr.com

BENIDORM,4 pers.lux appt.
strand/zeezicht.0640105855
b-vanwijk@hotmail.com info

Comf villa ALICANTE-Z gr zonn
tuin bij wcentr.+rest's. Wifi nl tv
wasm va € 180pw 023-5290655

Hotel & App Het Tjeukemeer
Direct gelegen aan het meer.
Kamers vanaf € 32,50 pppn.
Tel.nr. 0514 541966
www.hettjeukemeer.nl
Terschell. Hotel NAP a.d. voet
van de vuurtoren Brandaris.
Logies/ontbijt 2 pers. v.a. € 89
0562-443210 www.hotelnap.nl

10-DGSE ROYAL CLASS BUSREIS BENIDORM €249
Benidorm, Los Gemelos 20 Appartement. Heerlijk complex
met uitstekende ligging, op basis van logies. Vertrek
22 of 29/04/16. Bel 077-3960111 of ga naar vanhamreizen.nl
voor onze gratis brochure. Prijs excl. admkst €10 p.b. Lid SGR.

Voor meer informatie over
Speurders, ga naar
www.speurdersindekrant.nl

Overige
sparcstravel.com 0318-481816

4 héle dgn SKIËN met PASEN
in Italië. 200 km. pisten.
EURONOORD.nl 050-4094306

Bekijk alle Speurderproducten
en tarieven op
www.speurdersindekrant.nl

