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CIRCUIT

VAN SPA-FRANCORCHAMPS
BUSINESS-AANBOD
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ONTVANGSTRUIMTES

ALGEMENE
PRESENTATIE
Spa-Francorchamps is een mythisch Circuit dat over de hele wereld wordt gewaardeerd omwille
van zijn parcours, zijn wereldberoemde evenementen en zijn uitzonderlijke omgeving in het hart
van de Ardense bossen.
Onze ervaring met betrekking tot de organisatie van grote evenementen stellen we ook ten
dienste van professionals en particulieren: seminaries, bruiloften, beurzen, teambuildings of
personeelsfeesten van 5 tot ... enkele honderden personen.
Het Circuit beschikt over een zeer breed scala aan vergaderzalen, presentatie- en
receptieruimtes, variërend van 50 tot 1.000 m².
Een van de belangrijkste voordelen van het Circuit en zijn ruimtes, naast het aanbieden van
gratis en onbeperkte toegang tot Wi-Fi, is dat men zich kan aanpassen aan alle soorten
evenementen: werken in kleine groepen dan wel een plenaire sessie, 5 tot 600 personen per
ruimte... Modulariteit staat centraal in onze aanpak om zo goed mogelijk aan uw wensen te
kunnen voldoen.
Het Circuit biedt ook vele activiteiten om uw dag aan te kleden: pistedopen, rondleidingen en
teambuildings.
Toegang vanaf de snelwegen is eenvoudig en bewegwijzerd, en onze grote parkings staan ter
beschikking van uw gasten voor een “zorgeloze” organisatie.
Het Circuit biedt u ook een lijst van goedgekeurde partners voor catering- en
evenementendiensten, om u een “all-in” service te bieden, aangepast aan elk budget.
Raadpleeg de volledige kalender om uw evenement te koppelen aan prestigieuze activiteiten op
en / of rond de baan, om zo uw gasten een onvergetelijke herinnering te bezorgen.

Meer informatie? Neem contact op met
Thomas DOOMS
Sales & Marketing Manager
Tél : +32 (0) 87 29 37 22
Mobile : +32 (0) 478 62 60 60
thomas.dooms@spa-francorchamps.be

Simon MICHA
Sales Representative
Tél : +32 (0) 87 29 37 21
Mobile : +32 (0) 478 78 11 15
simon.micha@spa-francorchamps.be
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FORMULE 1 LOGES
2 X 180 PERS. // 2 X 380 PERS. //
+ MEER INFORMATIE PAGINA 23 - 24

ONTVANGSTRUIMTES

2 X 300 M 2 // 2 X 600 M 2

DÔME LOGE
190 PERS. //
405 M 2
+ MEER INFORMATIE PAGINA 13 - 14

LA SOURCE VILLA
150 PERS. //
234 M 2 // TERRASSEN
+ MEER INFORMATIE PAGINA 21 - 22

LOGE ONDER TRIBUNE
60 PERS. //
280 M 2 // TERRASSEN
+ MEER INFORMATIE PAGINA 19 - 20
LOGE START 24 UREN
100 PERS. //
171 M 2 // TERRASSEN
+ MEER INFORMATIE PAGINA 17 - 18
LOGE SKYBOX
800 PERS. //
1.000 M 2 // BALKON
+ MEER INFORMATIE PAGINA 15 - 16

FORMULE 1 TERRAS
4.500 M 2
+ MEER INFORMATIE PAGINA 25 - 26

ONTVANGSTRUIMTES

VERGADERZALEN
5 À 180 PERS.
+ MEER INFORMATIE PAGINA 27 - 28

ENDURANCE TOREN
3 SALLES 60 PERS. // TERRASSEN
+ MEER INFORMATIE PAGINA 11 - 12

EAU ROUGE
600 PERS. //
700 M 2 // TERRASSEN
+ MEER INFORMATIE PAGINA 7 - 8

ENDURANCE MEZZANINES
195 M 2 // TERRASSEN
DUPLEX: 100 PERS. //
77 M 2 // TERRASSEN
2 À 10: 40 PERS. //
+ MEER INFORMATIE PAGINA 9 - 10
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EAU ROUGE

Dit luxueuze gebouw biedt plaats aan
maximaal 600 zitplaatsen

De Eau Rouge, gelegen aan de voet van de Raidillon, is een ruimte vol geschiedenis.
Deze heeft een eigen tuin met een fontein, en er is parkeergelegenheid in de buurt.
Men kan er alle soorten evenementen organiseren: banketten, seminaries,
productpresentaties of zelfs dansavonden. Deze ruimte kan ook worden gebruikt om
maaltijden te serveren onder de vorm van een aperitief, walking dinner of een galadiner.

WINTERTUIN
350 zitplaatsen
> 700 M2

600 ZITPLAATSEN

PARKING NABIJ

PRIVATE TUIN
EN TERRAS

WI-FI

LCD-SCHERMEN
(OP AANVRAAG)

LUIDSPREKER
(OP AANVRAAG)

PROJECTOR
(OP AANVRAAG)
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UITZICHT OP DE
RAIDILLON / RX-PISTE

ROTONDE
100 zitplaatsen

BOVENSTE RUIMTES
150 zitplaatsen
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ENDURANCE
MEZZANINES
Onze 10 mezzanines zijn ideaal gelegen, boven de “Endurance” stands, en bieden een adembenemend
uitzicht op de Raidillon. Deze private ruimtes zijn volledig personaliseerbaar om gasten in de beste
omstandigheden te ontvangen en de race te laten volgen.

77M2 TOT 195M2

UITZICHT OP DE
RAIDILLION /
RX-PISTE

40 TOT 100 ZITPLAATSEN

WI-FI

Sommige van deze mezzanines hebben ook een eigen terras, variërend van 4m² tot 40m².

MEZZANINES 2 TOT 10

MEZZANINE DUPLEX

40 zitplaatsen

2 etages, 100 zitplaatsen

PRIVÉTERRAS

LCD-SCHERMEN

PRIVÉTERRAS
(4 TOT 40M2)

VERWARMING
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ENDURANCE
TOREN

12 ONTVANGSTRUIMTES

De Endurance Toren plaatst je in het hart
van de actie met zijn exclusieve uitzicht!
Met zijn zeshoekige architectuur biedt de Endurance Toren je een exclusief panoramisch uitzicht
op het circuit. Tijdens de raceperiodes belandt u in het hart van de actie. Het gebouw is gelegen
in de afdaling, tussen de bocht van La Source en de Raidillon. De drie loges, respectievelijk op de
2de, 3de en 5de verdieping van het gebouw, bieden elk plaats aan maximaal 60 zitplaatsen.

3 LOGES

60 ZITPLAATSEN

PANORAMISCH UITZICHT

WI-FI

LCD-SCHERMEN

VERWARMING
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DÔME
LOGE
Tegenover de tribune, in de afdaling die de bocht van La Source met de
Raidillon verbindt, biedt onze Dôme Loge een direct uitzicht op de baan en de
“Endurance” stands. De moderne uitstraling en de omvang van deze ruimte
maken het een perfecte locatie voor het organiseren van grote evenementen
zoals banketten, personeelsfeesten, productlanceringen,...

405 M2

190 ZITPLAATSEN

MODULAIR

VOOR GROTE
EVENTS

UITZICHT START
ENDURANCE

WI-FI

VERWARMING

Perfect voor het organiseren
van grote evenementen
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SKYBOX
LOGE
Deze loge, die in mei 2019 werd ingehuldigd ter gelegenheid van
de eerste editie van de Spa World Rallycross of Benelux, biedt
een adembenemend en exclusief uitzicht op de Raidillon. De
ultramoderne ruimte, gelegen tegenover de nieuwe aarde- en
asfaltpiste, is volledig opdeelbaar in verschillende kleinere ruimtes.

1.000 M2
(4X250M2)

600 ZITPLAATSEN
(4X150 PLAATSEN)

MODULAIRE
RUIMTE

BALKON

UITZICHT RAIDILLON/
START ENDURACNE/
RX-PISTE

WI-FI

Een modulaire ruimte met een exclusief uitzicht
op de Raidillon en de Rallycross-piste!
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LOGE START
24 UREN

171 M2

In het hart
van de action !

De Loge “Start 24 Uren”, gelegen in de “Endurance” zone, in de afdaling tussen de
bocht van La Source en de beroemde Raidillon, plaatst u in het hart van de actie.
Deze ruimte, die gepersonaliseerd kan worden en plaatsen naar keuze vlakbij de piste
aanbiedt, kan tot 100 personen ontvangen in een zittende formule. De zaal beschikt
ook over een terras in twee niveaus, van respectievelijk 37m² en 75m².

100 ZITPLAATSEN

PRIVÉTERRAS
(110 M2)

VLAKBIJ DE PISTE/
START ENDURANCE/
RAIDILLON

WI-FI

LCD-SCHERMEN

VERWARMING
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LOGE ONDER
TRIBUNE
In onze loge onder de tribune, gelegen in de afdaling die de bocht
van La Source met de Raidillon verbindt, zult u genieten van de
buitengewone sfeer van een race en de pitstops. Van onder de
grote tribune heeft u een direct uitzicht op de baan, inclusief de
“Endurance” stands.

170 M2

60 ZITPLAATSEN

PRIVÉTERRAS
(120 M2 )

UITZICHT START
ENDURANCE

WI-FI

LCD-SCHERMEN

VERWARMING

De buitengewone sfeer
van een race en de pitstops!
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LA SOURCE
VILLA
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In een bijzonder spectaculaire zone biedt,
de villa een uniek uitzicht op de eerste remacties!
De Villa van La Source bevindt zich aan de buitenzijde van de beroemde
gelijknamige bocht. Deze plek biedt een uniek uitzicht op het eerste remacties,
een geweldig spektakel, aan het begin en tijdens een race. Verschillende
evenementen, zakelijk en privé, kunnen hier worden georganiseerd: banketten,
dansfeesten, incentives, ... Twee receptieruimtes zijn beschikbaar.

234 M2

150 ZITPLAATSEN

PRIVÉTERRAS
(100M2)

UITZICHT LA
SOURCE BOCHT

WI-FI

VERWARMING

1STE RUIMTE

2DE RUIMTE

80 zitplaatsen

70 zitplaatsen
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FORMULE 1 LOGES

Onbelemmerd zicht op de F1-startgrid en modulaire
ruimtes voor alle soorten evenementen

24 ONTVANGSTRUIMTES

Onze Formule 1-loge, gelegen boven de F1-stands, biedt een vrij uitzicht op de F1startgrid en -Pitlane. Deze omvat twee loges van 300m² en twee loges van 600m². Ze zijn
onderling verbonden en bieden plaats aan maximaal 180 en 380 gasten (zitplaatsen).
De ruimtes zijn niet alleen gemakkelijk toegankelijk, maar ook modulair en gemakkelijk
aan te passen, waardoor alle soorten evenementen kunnen worden georganiseerd:
workshops, persconferenties, seminaries, productlanceringen, ... Hun functionele inrichting
maakt het ook mogelijk om uw gasten een aperitief, een walking dinner of een galadiner,
georganiseerd door een van onze geselecteerde cateraars, aan te bieden.

2 X 300 M2
2 X 600 M2

VAN 180 TOT 380
PLAATSEN

MODULAIRE
RUIMTES

UITZICHT START F1/
BOCHT VAN LA SOURCE

WI-FI

LCD-SCHERMEN

VERWARMING

AIRCO
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FORMULE 1
TERRAS
Ons Formule 1-terras bevindt zich op de daken van de Pit Building, boven de paddocks,
en biedt een direct uitzicht op de startlijn, de F1-stands en de bocht van La Source en de
Raidillon. Deze halfopen ruimte is de perfecte plek om ten volle te genieten van de sfeer
van een race. Dankzij de ruime oppervlakte en de gemakkelijke toegankelijkheid dankzij
de goederenlift, is het mogelijk om grootschalige evenementen te organiseren, zoals
beurzen, productdemonstraties, ontspanningszones, …

4.500 M2

MODULAIRE RUIMTE

GOEDERENLIFT

UITZICHT START F1/
BOCHT VAN LA
SOURCE

In deze halfopen ruimte kun je volop
genieten van de sfeer van een race

WI-FI
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VERGADERZALEN
Het hele jaar door zijn onze vergaderzalen beschikbaar voor bedrijven
met groepen van 5 tot 180 personen. Ze bevinden zich in de Pit
Building en worden door ons ingericht voor verschillende professionele
evenementen: werkvergaderingen, opleidingen en presentaties.
Afhankelijk van de zaal kan de capaciteit maximaal 24 deelnemers
in U-opstelling, 46 personen op schoolopstelling of 180 personen in
theateropstelling bereiken. De ruimtes zijn bovendien uitgerust met
projectie- en geluidsapparatuur.

Ze bevinden zich in de Pit Building, en zijn uitgerust
voor verschillende professionele evenementen

5 TOT 180 PERS.

WI-FI

VERWARMING

AIRCO

LCD-SCHERMEN

LUIDSPREKER

PROJECTOR
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30 ONTVANGSTRUIMTES

ACTIVITEITEN
INCENTIVES &
TEAMBUILDINGS
OVERZICHT
PISTEDOPEN

+ MEER INFORMATIE P. 31 - 32

VISITES GUIDÉES

+ MEER INFORMATIE P. 33 - 34

ACTIVITÉS DIVERSES

+ MEER INFORMATIE P. 35 - 36
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PISTEDOPEN
De pistedoop is een unieke gelegenheid om het Circuit van SpaFrancorchamps van binnenuit te ontdekken door passagier van een
raceauto te worden aan de zijde van een professionele piloot.
Uw klanten of teamleden zullen zich deze ervaring blijven herinneren.
Voor deze belevenis wordt er een buffet van soft drinks voorzien in
een van de F1-stands. Bovendien vertrekt iedereen naar huis met een
cadeautje in de kleuren van het Circuit.
Deze exclusieve pistedoop wordt het hele jaar door op aanvraag
georganiseerd, overdag of ‘s avonds (afhankelijk van de kalender), en dit
vanaf 10 personen (maximaal 300 personen).
U heeft de mogelijkheid om de pistedoop te combineren met een
rondleiding op het Circuit of met een van de vele “Teambuilding”
-activiteiten die onze partners in evenementenorganisatie aanbieden.

MIN 10
MAX 300

GEDURENDE HET
HELE JAAR

OVERDAG/’S
AVONDS

De pistedoop:
bezorg uw gasten een
onvergetelijke ervaring!
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Neem een kijkje achter de schermen
van het mooiste Circuit ter wereld!
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RONDLEIDINGEN
Het hele jaar door worden er rondleidingen georganiseerd waarmee
u de backstage van het Circuit kunt ontdekken. Gedurende ongeveer
1u30 neemt onze meertalige gids u mee langs de belangrijkste
plaatsen van het Circuit: de 24 Uren paddocks en de Formule 1
paddocks, de perszaal, de commentaarcabines, het extractiecentrum,
het mythische podium waarop de grootste piloten hebben gestaan.
U ontdekt zelfs een plek die normaal gezien niet toegankelijk is: de
Race Control zaal, het echte zenuwcentrum van het Circuit.
De evoluties van het Circuit, zijn legendarische traject en zijn
bewogen geschiedenis zullen geen enkel geheim meer voor u hebben.
Rondleidingen kunnen ook worden gecombineerd met andere
activiteiten die op het circuit worden aangeboden, zoals pistedopen,
de PIT STOP workshop, ...

GEDURENDE HET
HELE JAAR

OVERDAG / ‘S
AVONDS

DUUR : 1U30
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ONZE PARTNERS
VOOR UW
EVENEMENTEN
Naast de pistedopen en rondleidingen, werken we samen met vele
partners voor de organisatie van evenementen. De mogelijkheden
van activiteiten op het Circuit en in de omgeving zijn eindeloos en
onze partners, met zorg geselecteerd, kunnen u verschillende leuke
activiteiten of teambuildings aanbieden voor een dag vol emoties.
Het circuit en de omringende natuur vormen een uniek speelterrein
waar uw teamleden / klanten onvergetelijke herinneringen aan zullen
overhouden.
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PIT STOP

Leer de basisprincipes van een pitstop: positie van het
voertuig, bandenwissel, alles in een F1-stand en onder druk
van de chronometer.

4X4

Ga in teams van 3 of 4 personen voor een fantastische
“off road” ontdekking van de regio. In elk voertuig
stuurt en begeleidt een instructeur de piloten. Elke
deelnemer bestuurt om beurt het voertuig.

SEGWAYS
EN ELEKTRISCHE FIETSEN

Ontdek het mooiste Circuit ter wereld op een andere manier.

KARTING
Test de karting-piste die op hetzelfde circuit aanwezig is.

Zoals u begrepen heeft, is alles mogelijk op
het mooiste Circuit ter wereld!
We kunnen u verschillende activiteiten die uw klanten
of teamleden gelukkig zullen maken! Aarzel niet om contact
met ons op te nemen, wij zullen van uw evenement onze
prioriteit maken!
Voor meer informatie
neemt u contact op met:
Thomas DOOMS
Sales & Marketing Manager
Tel: +32 (0) 87 29 37 22
Mobile: +32 (0) 478 62 60 60
thomas.dooms@spa-francorchamps.be

Simon MICHA
Sales Representative
Tel: +32 (0) 87 29 37 21
Mobile: +32 (0) 478 78 11 15
simon.micha@spa-francorchamps.be

S.A DE CIRCUIT VAN SPA-FRANCORCHAMPS
ROUTE DU CIRCUIT, 55 – 4970 (B) STAVELOT
Tel: +32 (0)87 29 37 22 – BTW: 0833 629 678
Belfius: 091-0192593-77 – IBAN: BE80 0910 1925 9377 – BIC: GKCCBEBB
www.spa-francorchamps.be

Volg ons op @circuitspa

@circuit_spa_francorchamps

