VÄLKOMMEN TILL AUTOROPA RACING DAYS 2016
PÅ RING KNUTSTORP – EN MAXAD UPPLEVELSE!
NEDRE DEPÅN
Här njuter du av det senaste från Ferrari, Maserati,
Bentley och McLaren. Här ser du också våra bankörande deltagares bilar – Sveriges största och snyggaste utställning!

Du som fick ett armband vid incheckningen har
access till Autoropa Hospitality Lounge - välkommen in för förfriskningar hela dagen! Här serverar
vi även lunch.

Besök vårt Autoropa For Life-tält där du kan bjuda
i en auktion för medåkning i Limited Edition-bilar
eller köpa biljett för medåkning i sportbilar på
banan – auktionen avslutas klockan 14.00 och alla
intäkter går till Barncancerfonden. En hisnande
upplevelse och ett viktigt bidrag till Barncancerfondens arbete!

Besök vår Finishing Department för att se dem
foliera live! I Pit Stop kan du med hjälp av vår servicepersonal kolla att din bil är i toppskick inför bankörningen. Vi har givetvis en shop och outlet där
du kan fynda merchandise från våra varumärken.
Missa absolut inte vår Limited Edition-show där
dessa sällsynta bestar körs på banan!

ÖVRE DEPÅN

AUTOROPA FOR LIFE

Här finner du VIP-parkeringen för sportbilar,
Go Beyond-station och -parkering, Jaguar och
Land Rover. Här kan du också se vår pre ownedutställning och köra Segway och Go-Kart – allt till
förmån för Barncancerfonden.

Vi på Autoropa vill för andra gången tillsammans
med er – våra gäster och vänner – ge Barncancerfonden något att glädjas åt. Vi vill göra en rejäl
buckla i deras budget och se till att barncancerforskningen tar ett sjumilakliv framåt.

På området finns också Nordic Street Foods truck,
så passa på att käka en prisbelönt lunch!

Tillsammans har vi möjligheten att hjälpa till och
göra skillnad! I år bjuder därför Autoropa på entrén
för alla, och hoppas att du i stället kan och vill ge
ett valfritt bidrag till Barncancerfondens viktiga
arbete. Besök vårt Autoropa For Life-tält i nedre
depån eller ge via Swish på nummer 123 572 90 90.

PROGRAM - LÖRDAG 3 SEPTEMBER
TID				

DEPÅOMRÅDET

AUTOROPA HOSPITALITY LOUNGE

PÅ BANAN

GO BEYOND OFFROAD

08.15				 Grindarna öppnas			
09.00				
Obligatoriskt förarmöte bankörning		
09.30				 Autoropa for life - auktion medåkning Hero Cars öppnar			
09.30 - 12.30 Autoropa for life - biljettförsäljning medåkning			
09.30 - 09.50			
Grupp A
09.50 - 10.10			
Grupp B
10.00					
Förarmöte Go Beyond offroadkörning		
10.10 - 10.30			
Grupp C
10.30 - 10.50			
Grupp A
10.30 - 16.00				
GO-B offroadkörning
10.50 - 11.10			
Grupp B
11.10 - 11.30			
Grupp C
11.30 - 11.50			
Grupp A
11.30 - 14.00		
Lunch		
11.50 - 12.10			
Grupp B
12.10 - 12.30			
Grupp C
12.30 - 13.15			
Limited Edition Show
13.15 - 14.30 Autoropa for life - biljettförsäljning medåkning
Open Pitlane
14.00				 Autoropa for life - auktion medåkning Hero Cars avslutas			
14.30 - 15.00			
Autoropa for life - medåkningar Hero Cars
15.00 - 16.00			
Open Pitlane
16.00				 Grindarna stängs			

