
KONTAKTER

Netværkstur til F1 fi nalen som foregår i Abu Dhabi, kun 90 km fra Dubai. Vi vil 
gerne starte en netværks-tradition, og samle dem der har lyst til at netværke 
på tværs af vores kundeportefølje.

Vi har indlagt 2 netværks aktiviteter på turen hvor vi aktivt vil skabe netværk/
business muligheder. Så tag den/de bedste kunder med på turen, udvid dit 
netværk og få en ny business case at følge op på.

Vi bor på Grosvenor House 5★ i Dubai Marina – Læs mere om hotellet på :

Som agent for F1 Experience hospitality produkterne i Denmark. Vil vi anbefale 
deres produkter. Der er blandt andet en enestående mulighed for at deltage 
i Fernando Alonsos farvel party – der inkludere alle 20 F1 kører og en lang 
række andre F1 kendisser. Det er et ”Über luksus yacht program”. Eller vælg 
et af de mere fan-baserede ”STARTER” og ”HERO” programmer (også gode til 
fi rma kunder) – Se mere på vores hjemmeside eller kontakt os for yderligere 
information.

Alternativt er det muligt at vælge almindelig billet kategori.

For dem af Jer der kun vælger F1 til om søndagen til selve Grand Prix oplev-
elsen – begår vi gerne individuelle programmer til hvert enkelt fi rma. vi kan 
anbefale:
• Big game fi sketur
• Golf runder på Montgomerie Golf Club og The Els Club
• Ørken 4 x 4 / Motor Quad action
• Leje af super cars

F1 NETVÆRK I DUBAI
22. nov. – 26. nov. 2018

 Program

Kim Due. Due Hospitality
Kim@duehos.com - mobil +45 28 15 77 89
Peter Lund Hansen. Due Hospitality
Peter@duehos.com - mobil +45 51 88 80 93

3 nætter på 5★ Grosvenor House
i delt lejlighed eller dobbeltværelse
Transfer Lufthavn – hotel t/r samt hotel – 
Formel I banen søndag den 25. nov.
Netværks- og frokostarrangement på havet.
Både fredag og lørdag aften er der netværks- 
arrangementer og dinner*
Due Hospitality Guide Service
 
Pakkepris: 10.995,-
Tillæg for eneværelse, DKK 2.500,-
Tillæg for F1 billetter fra adgangsbillet til 
F1 banen, DKK 1.995,-
Tillæg for tribunepladser, North stand, 
Marina stand eller West stand, DKK 3.495,-
Tillæg for Hovedtribunen ”Main stand”- 
DKK 3.995,- 
Tillæg for lørdags transfer, 
DKK 500,- pr. person
*Drikkevare ikke inklusiv i netværksaftner

INKLUSIV I TUREN



KONTAKTER

Torsdag den 22. nov.
Kl. 21.30    Mødetid i Kastrup Lufthavn
Kl. 23.35    Flyafgang med Norwegian til Dubai
 
Fredag den 23. nov
Kl. 09.00    Ankomst Dubai lufthavn
Kl. 10.00    Bus til Grosvenor House
Kl. 11.00    Forventet ankomst til Dubai Marina, (husk at få pakket Jeres badetøj 
 på praktisk vis). Jeres bagage forbliver i bussen
Kl. 15.00    Vi er retur og triller den korte tur over til Grosvenor House – hvor vi  
 tjekker ind
Kl. 19.00    Mødetid i Buddha Bar til netværk og dinner arrangement
 
Lørdag den 24. nov.
Kl. 08.30 F1 transfer adgang til Abu Dhabi. F1 Kvalifi kation. Mv.
              Ellers er dagen til fri disposition
Kl. 19.00    Vi mødes i lobbyen. Bus kører os til netværksaften
 
Søndag den 25. nov.
Kl. 08.30    Afgang til Abu Dhabi
Kl. 15.10 Abu Dhabi Grand Prix
                Guns N’ Roses koncert
Kl. 21.00    Retur til Dubai
 
Mandag den 26. nov.
Kl. 07.30    Afgang til Dubai Lufthavn
Kl. 10.20    Flyafgang med Norwegian via Stockholm til København
Kl. 17.10    Forventet ankomst til København
 
Bemærk:
Vi skræddersyr også i forhold til ønsker om andre fl yselskaber eller hvis man vil 
nøjes med en mere komprimeret tur over lørdag – søndag.
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Hotel Grosvenor House 
Vi skal bo på Grosvenor House der med sine 2 
ikoniske tårne defi nere The World of Luxury. 
Det 2 glitrende tårne er et landmark for 
Dubai Marina. Hotellet er placeret kun få 
minutter fra stranden, golf klubber, 
shopping centre og meget andet.  

 GROSVENOR HOUSE HOTEL


