
+41 44 562 05 11  

Heures du Mans 24
 لو مان، فرنسا

12 يون - 16 يون 2019  

انغمس في عالم السباق
اختبار خدمات كبار الشخصيات يضعك في قلب الحدث. لتستمتع بيوم كامل من اللحظات الفريدة - مع 

أفضل المشاهدات التي يحفل بها مضمار السباق - حتى خط نهايته. يأتي سباق لو مان، الذي بدأ تنظيمه 
منذ 1923، هذا العام ُبحّلة جديدة، ليقدم باقة ُمتكاملة من الخيارات: والتي تتراوح من يوم حتى خمسة 

أيام، ومن نزيل واحد إلى 300 نزيل، واختبارات ُمشتركة أو خاصة أو حسب الطلب. بادر بحجز باقاتك اليوم 
لحضور أكبر حدث سنوي في أوروبا.

من
250 €

 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

AUTOMOBILE CLUB DE 
L›OUEST (ACO) جهة البيع

مبتدئ 24 بسعر يبدأ من 250 يورو غير شامل الضريبة
بانوراما 24 - بسعر يبدأ من 510يورو غير شاملة الضريبة
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من
250 €

 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لماش ريغ

AUTOMOBILE CLUB DE 
L›OUEST (ACO) جهة البيع

مبتدئ 24
WednesdayThursdayWeek-EndWeek

250 €250 €450 €-

 شاملة التذكرة
tحزمة الضيافة شاملة التذكرة

موقع كبار الشخصيات
 مضمار سباقات لو مان الدولي

األسطوري

 دخول غير محدود
في منطقة المبتدئ 24 

الُمشتركة

 بار مفتوح
تقديم المشروبات طوال اليوم

 مشهد بانورامي
 استمتع بإطاللة بانوراميه

متميزة

 المأكوالت والمشروبات
المأكوالت والمشروبات

 هدية تذكارية
هداية تذكارية لكل ضيف

 الترحيب بكبار الشخصيات
 استالم هدية الترحيب بكبار

الشخصيات

 موقف سيارات كبار
 الشخصيات

 الدخول إلى موقف سيارات كبار
الشخصيات

هيا بنا نتعرف على التفاصيل
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هيا بنا نتعرف على التفاصيل

من
510 €

 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لماش ريغ

AUTOMOBILE CLUB DE 
L›OUEST (ACO) جهة البيع

بانوراما 24
WednesdayThursdayWeek-EndWeek

510 €510 €1.850 €2.550 €

 إمكانية الدخول إلى النفق
 الفني

 مدخل حصري إلى الحلبة عبر
النفق

الحلبة/منطقة الصيانة
 إمكانية الدخول إلى الحلبة

ومنطقة الصيانة

 زيارات بُصحبة ُمرشد
زيارات حصرية بُصحبة ُمرشد

 موقف سيارات كبار
 الشخصيات

 موقف سيارات كبار
 الشخصيات، مع إمكانية الدخول

 مباشرة إلى منطقة الضيافة
عبر حافلة داخلية

 مواقع مشاهدة حصرية
 حافالت داخلية للنقل المباشر
إلى مواقع الُمشاهدة الحصرية

 بار مفتوح
يقدم الخدمة طوال اليوم

 صالون بانوراما 24
الطابق الرابع في المقر الرئيس 

لنادي ACO للسيارات، مع 
إطاللة مباشرة على ممرات 

الصيانة، وخط البداية والنهاية، 
وقوس Dunlop األسطوري 

الشهير.

 مأكوالت ومشروبات من
 الدرجة األولى

 مأكوالت ومشروبات من إعداد
طاٍه شهير

الدخول إلى ممر البداية
السبت
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