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Martini Racing Club Seats

“Fasten your seatbelts’ nemen we hier letterlijk. Wie tijdens 
de topevenementen een seat bemachtigt in deze Club, 
is verzekerd van veel spektakel in de meest exclusieve 
omstandigheden!”

Ons doel? U, uw klanten, partners of bedrijfsgenoten een 
onvergetelijke race-ervaring bezorgen. 
Uw doel? Uw relaties ontvangen op een prachtlocatie om 
de race in de beste omstandigheden te volgen. 

Deze indrukwekkende accommodatie ligt centraal op het 
domein. Van hieruit volgt u de race vanop de allereerste 
rij. U heeft ook perfect uitzicht op de bekendste chicane 
die recentelijk tot de 'Thierry Boutsen-chicane' werd 
omgedoopt. Vanop het terras kijkt u op de start en finish 
van het circuit. 

PROGRAMMA VAN A TOT Z
De exclusieve kwaliteit en tot in de puntjes verzorgde 
service die de Martini Racing Club Seats u biedt, zijn vaste 
waarden. Net als het rijkelijke buffet met inbegrepen 
aangepaste drank, het onthaal met Martini Brut en de 
ongedwongen sfeer om kennis te maken met de racewereld. 
Een gepersonaliseerde uitnodiging, een VIP-parking en een 
gedetailleerd programma krijgt u er zo bij. U heeft ook het 
voorrecht tot het betreden van de gridwalk waar u een blik 
krijgt op de raceteams, de piloten en de technici aan het 
werk.
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FASTEN YOUR SEATBELTS

VIP-ENTREE
Parkeren op de privéparking, Martini Racing
Gedetailleerd programma bij aankomst

TOEGANG
Centraal op het domein
Ontvangen van persoonlijk toegangspasje
Exclusief onthaal met Martini Brut
Genieten van een programma van A tot Z
Verzorgde service met persoonlijke maître
Rijkelijk culinair genot 
Open bar met aangepaste drank tot aan de 
koffie, nadien drank betalend

ACTIVITEITEN
Racebeleving vanop het terras met zicht op 
de start en de finish
Toegang tot VIP Lounge (powered by 
Woutim)
Toegang tot de Gridwalk

PRIJS OP AANVRAAG

EVENTS 2021
09/05 New Race Festival
03/07 24 Hours of Zolder
07-08/08 DTM
22/08 Historic Grand Prix
12/09  FIA ETRC Belgian  
  Truck Grand Prix
10/10   American Festival  
  NASCAR Finals



Presidentz Club
De Presidentz Club ligt op de bovenste verdieping van het receptiegebouw. Zoals de naam zegt, staat deze 
ruimte aan de top van de lijst. Dit concept kan exclusief geboekt worden tijdens de grote races voor  
high-end businessklanten. 

LUXE, LUXE… EN NOG EENS LUXE
Dat begint al op de parking. Eenmaal aangekomen is het zorgeloos genieten. Hier wordt een shuttleservice 
voorzien met topauto’s tot aan de Presidentz Club. Een maître staat ten dienste van uw gezelschap tijdens de 
catering. Uw gasten zijn getuige van spectaculaire showcooking en krijgen een sterrendiner voorgeschoteld. 
Daar horen natuurlijk exclusieve wijnen bij, aangepast aan elk gerecht. Een keuze uit het cognac- en 
sigarenaanbod maken de gastronomische ervaring compleet. Aan entertainment geen gebrek. U en uw gasten 
krijgen een rondleiding in de boxen en krijgen een uur tracktime tijdens het event.  
Dit penthouse heeft ook een uniek terras met panoramisch zicht op het circuit.

“Vorig seizoen heb ik deze club afgehuurd voor mijn klanten en ik heb er maar één woord voor: fenomenaal! 
Ze spreken mij er nog steeds over aan… De VIP-entree met exclusieve wagens, het diner, de rondleiding én 
natuurlijk de race zelf waren top!  
Ik moet toegeven: we zijn veel gewoon maar dit… een aanrader!”
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VIP-ENTREE
Gasten ophalen op privéparking
Persoonlijke shuttleservice met topauto’s 
naar de locatie
Persoonlijk toegangspasje
Gedetailleerd programma bij aankomst

TOEGANG
Aankomst op de bovenste verdieping van 
het receptiegebouw 
Exclusief onthaal met bubbels
Genieten van een luxeformule 
Verzorgde service met persoonlijke maître
Catering op sterrenniveau 
Exclusieve wijnen (aangepast)
Spectaculaire showcooking
Cognac-sigarenaanbod

ACTIVITEITEN
Racebeleving vanop het dakterras met 
panoramisch uitzicht
Toegang tot VIP Lounge (powered by 
Woutim)
Toegang tot de gridwalk
Rondleiding in de boxen
1 uur tracktime

ONCE IN A LIFETIME OPPORTUNITY
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PRIJS OP AANVRAAG

EVENTS 2021
09/05 New Race Festival
03/07 24 Hours of Zolder
07-08/08 DTM
22/08 Historic Grand Prix
12/09  FIA ETRC Belgian  
  Truck Grand Prix
10/10   American Festival  
  NASCAR Finals
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Boho ISLAND
Op Boho ISLAND beleeft u dé race van uw leven terwijl u geniet van een ‘VIP treatment’ van hoog niveau.  
U zit u met uw klanten, partners, familie en vrienden of collega’s op de eerste rij om van deze seizoentopper 
te genieten. Boho ISLAND wordt slechts één keer per jaar opengesteld, speciaal voor dit belangrijk event: 
24 Hours of Zolder. 

“Dichter bij het asfalt kunt u niet komen”
Boho Island is gelegen op een heuvel met fantastisch uitzicht: u kijkt op de aanstormende piloten, de start 
en de pitlane, de eerste linkse bocht en de hele kanaalzone. U wordt helemaal opgenomen in de dynamiek 
van een omgeving waarin snelheid centraal staat. 

“Tot in de puntjes verzorgde service”
De verwennerij die u daarbij te beurt valt, verrast zelfs de grootste luxepaarden. U wordt persoonlijk 
opgehaald en begeleid naar Boho ISLAND. Uitzonderlijk is ook de toegang tot de gridwalk. 
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VIP-ENTREE
Speciale VIP-parking  
(1 parking per twee personen)
Shuttleservice binnen en buiten  
het circuit
Red carpet

TOEGANG
Aankomst op Boho ISLAND
Genieten van een programma van A tot Z
Verzorgde service
BBQ Around the world

ACTIVITEITEN
Ultieme racebeleving aan de pitlane exit
Panoramisch uitzicht
Toegang tot de gridwalk
Privé Versuz DJ’s
Sigarenbar

“Dit seizoen tijdens '24 Hours of Zolder' gaan we er compleet over Op Boho Island.  
Speciale VIP-entree met red carpet, het beste panoramisch uitzicht, privé dj’s,  
culinair genot, sigarenaanbod... luxe krijgt hier een heel andere betekenis.  
It’s a once in a lifetime opportunity!”

What happens at Boho Island,  
stays at the Boho Island!

PRIJS OP AANVRAAG

EVENTS 2021
03/07 24 Hours of Zolder
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VIP Lounge (powered by Woutim)

“A VIP Lounge for Very Important People like you!” 
Dé ultieme race-ervaring voor u en uw klanten? Die beleeft u in de VIP Lounge (powered by Woutim). 
Mét een ‘VIP treatment’ van topklasse. De mogelijkheden zijn talloos maar één ding is zeker: met een VIP- 
formule in onze VIP Lounge (powered by Woutim) bent u zeker van tot in de puntjes verzorgde service en 
tilt u uw bedrijfsimago naar een hoger niveau. 

“Als een van de weinigen uitzicht op de pitlane!” 
De VIP Lounge ligt boven de boxen aan de witte trap, aan de pitlane. Van daaruit hebt u als een van de 
weinigen uitzicht op de pitlane met een blik achter de schermen. Daar ziet u de wagens binnenrijden,  
de piloten die zich voorbereiden en de technici aan het werk.
Naast het unieke uitzicht, scoort de VIP Lounge ook op het vlak van architectuur. De ruimte is speels en 
creatief ingericht. Perfect voor creatieve vergaderingen en workshops maar ook voor stijlvolle seminars 
en personeelsfeesten. De indrukwekkende toog in het midden van de ruimte nodigt uit om gezellig iets te 
drinken.
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VIP-ENTREE
Parkeren op een vip-parking
Gedetailleerd programma bij aankomst

TOEGANG
Aankomst in de VIP Lounge 
Exclusief gelegen aan de pitlane 
VIP treatment
Verzorgde service

ACTIVITEITEN
Zicht op de boxen
Toegang tot de gridwalk

PRIJS OP AANVRAAG

EVENTS 2021
09/05 New Race Festival
03/07 24 Hours of Zolder
07-08/08 DTM
22/08 Historic Grand Prix
12/09  FIA ETRC Belgian  
  Truck Grand Prix
10/10   American Festival  
  NASCAR Finals
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"Zien en gezien worden, daar draait het om op dit buitenterrein."
U zit dan ook midden in het publiek met deze ruimte. De mogelijkheden zijn eindeloos! Net zoals de ruimte 
die eindeloos is. Zo zijn er binnen de piste 6 geasfalteerde terreinen van in totaal 25.000,00 m2. Ze hebben 
allemaal een verschillende grootte. U kunt per 100 m2 blokken vastleggen tijdens de topevenementen. 

Hebt u een bijzondere smaak? Aparte wensen? Alles is mogelijk binnen deze zones: een hospitality-
activiteit, animatie, een VIP-event…  U kunt het zo gek niet bedenken of het kan. En één ding is zeker: u 
krijgt gegarandeerd publiek aan uw stand.

U kunt een buitenterrein huren voor € 25,00/m2. Water en elektriciteit zijn aanwezig. U dient wel zelf voor 
aansluitingen te zorgen.

Zone 0 7.400,00 m²

Zone 1 3.800,00 m²

Zone 2 4.300,00 m²

Zone 3 1.200,00 m²

Zone 4 3.600,00 m²

Zone 5 4.450,00 m²

Buitenterrein (Paddockruimtes)

PRIJS OP AANVRAAG

EVENTS 2021
08-09/05 New Race Festival
03-04/07 24 Hours of Zolder
07-08/08 DTM
21-22/08 Historic Grand Prix
11-12/09 FIA ETRC Belgian  
  Truck Grand Prix
09-10/10  American Festival  
  NASCAR Finals


