THE GREATEST SPECTACLE IN RACING
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Ett unikt sportevenemang
Söndagen den 26 maj 2019 blir en dag att
minnas för evigt för svensk motorsport.
Då ska två av landets främsta racingstjärnor, Felix Rosenqvist och Marcus Ericsson, göra upp med resten av IndyCar-eliten i världens snabbaste lopp – Indy 500!
Hjul mot hjul i 400 km/h. Inför 400 000
fanatiska fans. Med två taggade svenskar
på startlinjen. I det kanske största idrottsevenemanget på den här planeten. Större
och häftigare än så blir inte motorsport ...

Upplev magin på plats
Farten. Festen. Spänningen. Traditionen.
Indianapolis 500 liknar inget annat motorsportevenemang. Evenemanget – ofta
etiketterat som ”The Greatest Spectacle in
Racing” – har körts varje år sedan 1911,
med undantag för några år under världskrigen. Loppet körs alltid på Memorial
Day, en amerikansk nationell helgdag för
att hedra landets fallna soldater. Näst efter
cykelloppet Tour de France är Indy 500
den sporttävling i världen som lockar flest
åskådare. I år kan DU vara en av dem ...

Officiella Felix-resan
25–26 May 2019
Möt Felix bakom kulisserna
I det officiella Felix-paketet ingår hotell
och biljetter till alla tre tävlingsdagarna,
som förutom spännande motorsportaction
också inkluderar underhållning i form av
två heta musikevent. På resan får du också
en unik och exklusiv träff bakom kulisserna
med det svenska racingesset. Trycket på den
här resan lär bli stort – boka nu för att säkra
en plats på tidernas motorsporthändelse!

”Det häftigaste jag varit med om”
Felix Rosenqvist själv ser verkligen fram
emot att få bjuda Nickes.Com:s kunder på
en motorsportresa utöver det vanliga.

”Indy 500 kommer att bli det häftigaste
jag varit med om – och ännu mer speciellt
med en egen supporterklack på läktaren!
Jag är helt säker på att den här fantastiska
upplevelsen kommer att stanna i minnet
för evigt, för oss alla. Vi ses i Indy!”

PRISEXEMPEL INDIANAPOLIS 500
aFyra nätter (23-27/5) på 3-stjärnigt hotell i Indianapolis
(dubbelrum exkl. frukost) och biljetter till 24-25-26/5.
aI eventbiljetterna ingår entré till konserterna Miller Lite
Carb Day Concert 24/5 och Legends Day Concert 25/5.
aExklusiv träff bakom kulisserna med Felix Rosenqvist.
Pris per person exklusive flyg: 7 995:-

PRISEXEMPEL (BOENDE I CHICAGO)
aFyra nätter (23-27/5) på 3-stjärnigt hotell i Chicago
(dubbelrum exkl. frukost) och biljetter till 24-25-26/5.
aI eventbiljetterna ingår entré till konserterna Miller Lite
Carb Day Concert 24/5 och Legends Day Concert 25/5.
aExklusiv träff bakom kulisserna med Felix Rosenqvist.
Pris per person exklusive flyg: 5 495:Chicago ligger bara tre timmars bilfärd från Indianapolis.
Hyrbil kostar från 2 000 kr, men flyget är billigare till Chicago.
Paketen bokas hos Nickes.Com (se kontaktuppgifter nedan).
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