Canal Col·laborador:
Els seus clients i/o empleats, podran gaudir de un 10% i fins un 15% de descompte en la compra
d’entrades per els GGPP.
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CODI: ACADEMIA19.
Un cop els hi hàgim fet arribar el codi per la seva empresa, dirigeix-te al següent link per realitzar
la compra de les entrades gaudint del descompte: http://colCAT.circuit.cat
Un cop hagi accedit a la pagina web indicada, si us plau, seleccioni el tipus de entrada que desitja,
(3.75€/ticket de despeses de gestió).
Un cop hagi seleccionat l’entrada desitjada, seleccioni el número d’entrades a comprar i utilitzi
el mapa interactiu del recinte per escollir els seients que més li convinguin.
Verifiqui la seva selecció en el panell inferior i si és correcte, faci clic en el boto continuar, (el
número màxim de localitats que pot comprar és de 4).
En el moment de validar la compra, si us plau faci clic a “validar promocions” i introdueixi el codi
promocional per a que se li apliqui el descompte.
Verifiqui el seu correu electrònic per poder descarregar-se o imprimir-se les seves entrades per
els GGPP 2019.

Hospitalitat F1 Test Days 2019
-

Montjuïc Club: Capacitat màxima de 600 persones.

o

220 € + IVA/persona.

o
o

Catering inclòs.
Vial tour i paddock club inclòs.

Des de 700 € + IVA pots gaudir del GP de F1
en un dels Espais VIP compartits amb
diferents Empreses/Agències/Particulars:
Montjuïc Club, Terramar Club, Pedralbes
Club i Village GP.

Hospitalitat GGPP:
-

Corporate Lounge: tenim 37, dels quals:
o Corporate Lounge nº1 : capacitat per 120 pax, és doble.
o Corporate Lounge nº 9/10/11: capacitat per 180 pax, és triple.
o Montjuïc Club: del 14-27: capacitat per 700 pax.

-

Suites:
o

o

Suite Gold: estan a la 1era planta de la tribuna ppal. Tenen capacitat per 30/60 persones.

En tenim: 18 Suite Gold, de les quals:

SG 5 : 60 pax, és doble.

SG 8 : 60 pax, és doble.

BAR TRIBUNA : 120 pax, és el PEDRALBES CLUB.

SG 11 : 60 pax, és doble.

SG 13/14/15 : 90-120 pax, és triple.

Suite Platinum: esta a la 3era planta de la tribuna ppal. Tenen capacitat per 25/50 persones.

En tenim: 18 Suite Platinum, de les quals:








SP 1 : 200 pax, és el TERRAMAR CLUB (ara mateix, esta partida en 100/100).
SP 2 i 3: 50 pax, és doble.
SP 6-7: 50 pax, és doble.
SP 10-11: 50 pax, és doble.
SP 14-15: 50 pax, és doble.
SP 17-18: 50 pax, és doble.

