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ExcEllEncE OP ZIJN BEST
Master Maserati is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar de meest exclusieve ervaringen 
in het leven. Ervaringen die lichaam en ziel, de hersenen en bovenal het hart beroeren, telkens 
met de echte Italiaanse stijl en de befaamde elegantie van Maserati.
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WANNEER PRESTATIES 
EN EMOTIES HAND IN HAND GAAN
Master Maserati-cursussen zijn gebaseerd op een simpele waarheid. Om van elke minuut achter 
het stuur te genieten moeten bestuurders hun auto kennen, deze in alle situaties onder controle 
kunnen houden en elke druppel adrenaline die ze hebben, eruit kunnen halen.
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SPECIALE RIJONDERWIJSFACILITEITEN

Exclusief gebruik van het circuit, gebieden 
die speciaal zijn uitgerust voor 
trainingsoefeningen, 
gegevensvastleggingssystemen aan boord 
voor een gedetailleerde persoonlijke analyse 
van de telemetriegegevens, video-
opnamesysteem in de auto, elektronische 
timing om de prestaties van elke bestuurder 
te registreren, een theorieleslokaal.

TEam

Professionele coureurs/instructeurs uit de 
wereld van de motorsport met een 
langdurige instructeurservaring met GT-
auto's.

SPECIAAL WAGENPARK

GranTurismo Sport, GranTurismo MC 
Stradale, Quattroporte, Ghibli, Levante, elk 
uitgerust met een audio/video-
opnamesysteem.

Het besturen van zeer krachtige, exclusieve auto's, waarbij 
plezier centraal staat, onder de begeleiding van een 
bekwame professionele coureur. Dat is het doel van 
Master Maserati: veilige/sportieve rijcursussen op maat om 
de deelnemers de kans te geven de prestaties van de 
gehele Maserati-modellenreeks uitvoerig en in alle 
veiligheid uit te proberen.

Het programma is gestructureerd volgens verschillende 
rijervaringsniveaus. Onder het toezicht van deskundige 
Maserati-instructeurs kunnen de deelnemers hun 
vaardigheden testen op een zeer technisch circuit en de 
auto's leren besturen op verschillende professionele 
niveaus.

Geavanceerde rijtechnieken, analyse van 
telemetriegegevens, dynamisch sturen op het circuit en 
oefeningen op een ondergrond met een lage wrijving zijn 
slechts enkele van de aspecten die in de cursussen aan 
bod komen en die moeten leiden tot een absoluut 
vloeiende relatie tussen auto en bestuurder. Rijden met 
meer plezier aan het stuur is het doel waarnaar we 
streven.

De Master Maserati-cursussen vinden plaats op het 
Varano de' Melegari-circuit (Parma), een erg technisch 
parcours met hoge veiligheidsnormen en uitstekende 
faciliteiten voor opleiding zowel op de racebaan als 
offroad.
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maSTEr maSEraTI 
Driving Courses



28

25

18

15

10 maSTEr TracK Warm uP
Speel gedurende een halve dag de hoofdrol in de wereld van Maserati.

maSTEr TracK PerformanCe
Een hele dag dynamische oefeningen voor het leren van professionele coureurstechnieken.

maSTEr TracK HigH PerformanCe
Prestaties en techniek zonder compromissen. 
Deelnemers stellen zich op de proef met zeer krachtige modellen en de meest geavanceerde rijtechnieken. 
Zo kunnen ze de spanning van het besturen van een echte raceauto, de GranTurismo MC GT4, beleven.

maSTEr all TErraIn PerformanCe
De Maserati-rijervaring op de racebaan en offroad met de SUV van Maserati, de Levante.

maSTEr all TErraIn HigH PerformanCe
De ultieme Maserati-rijervaring, twee dagen topprestaties op de racebaan en offroad, voor gemiddelde/
geavanceerde bestuurders.
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• BESTUURDER: € 1.050 (exclusief btw).  
Inclusief verzekering, lunch, open bar en welkomstgeschenk.

• GAST: € 200 (exclusief btw).  
Inclusief verzekering, lunch, open bar en welkomstgeschenk.

maSTEr TracK Warm uP
Een moment van grote opwinding. De eerste ervaring op de racebaan.

In deze cursus leert u de basisconcepten van sportief rijgedrag op een echte racebaan, de perfecte 
opleiding voor alle cursussen van een hoger niveau van de Master Maserati. Het programma van een 
halve dag bestaat uit theoretische en dynamische sessies aan boord van de gehele modellenreeks van 
Maserati, onder het toezicht van bekwame instructeurs.Daarom is het een uitstekende gelegenheid 
om kennis te maken met de wereld van Maserati als een bevoorrechte gast.

DEELNEMERS: Max. 24 per cursus
DUUR VAN DE CURSUS: halve dag
LOCATIE: Varano de Melegari circuit, Parma - Italië

prIJZEN

CURSUS ALLEEN*

* Accommodatie en/of vervoer van/naar hotel en circuit niet inbegrepen, mogelijk op verzoek.
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Master traCK warm up
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1/2 DAG OP DE RACEBAAN 

11.45

12.30

13.30

13.45

Aankomst op de racebaan en verwelkoming 
Theoriesessie
Lunch in het restaurant van het circuit 
Groepsfoto
Indeling van de deelnemers in activiteitsgroepen:

14.30

17.30

18.00

• Richtlijnen over de juiste rijhouding
• Rijsessies met instructeur aan boord
Start van de dynamische oefeningen. Groepsrotatie:
• Eerste rijsessies op de racebaan met analyse van de videobeelden in de auto
• Power overstuur met en zonder ASR
Sluitingsceremonie en uitreiking van de certificaten
Vertrek van de gasten 

proGraMMA

* Optionele activiteit
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maSTEr TracK PerformanCe
Prestaties, vaardigheden, emoties. Allemaal in één dag.

De Master Track Performance-cursus is bedoeld voor bestuurders die hun rijvaardigheden willen 
verbeteren en verscherpen achter het stuur van een Maserati. Het intensieve dagprogramma bestaat uit 
verschillende dynamische sessies, gericht op de individuele rijtechnieken, met ondersteuning van de 
videobeelden aan boord en het team van deskundige instructeurs.

DEELNEMERS: Max. 24 per cursus
DUUR VAN DE CURSUS: 1 dag 
LOCATIE: Varano de Melegari circuit, Parma – Italië

PRIJZEN

• BESTUURDER: € 1.800 (exclusief btw). 
• GAST: € 200 (exclusief btw).  
Inclusief verzekering, lunch, open bar, welkomstgeschenk, 
zonder accommodatie.

CURSUS ALLEEN
• BESTUURDER: € 1.950 (exclusief btw). 
• GAST: € 350 (exclusief btw).  
Inclusief verzekering, lunch, open bar, welkomstgeschenk, B&B-
accommodatie in hotel LINK 124 ****, vervoer van/naar hotel en 
circuit

CURSUS MET ACCOMMODATIE
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Master traCK pErFOrmaNCE
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DAG 2 (allen)

8.45

9.00

9.30

10.30

13.00

13.45

14.00

16.30

17.30

17.45

18.00

• Demonstratiesessie
• Rijsessie aan het stuur, begeleid door instructeurs
Start van de dynamische oefeningen. Groepsrotatie:
• Eerste rijsessies op circuit met analyse van de videobeelden in de auto
• Sturen bij hoge snelheid
• Sessies op de racebaan met instructeurs en analayse van de gegevens

• Wedstrijd rijvaardigheid

Lunch in het restaurant van het circuit

Groepsfoto

Hervatting van de dynamische activiteiten

Laatste rijsessies

Sessies op de racebaan met eigen Maserati-auto's

Sluitingsceremonie en uitreiking van de certificaten en de prijzen

Vertrek van de gasten

proGraMMA

DAG 1 (alleen deelnemers met het accommodatiepakket)

Vanaf 18.00 Aankomst en check-in van de gasten: Hotel LINK ****
Via San Leonardo - 124, 43123 Parma - Ph. 0039 0521179 0330 www.link124hotel.com

Aankomst op de racebaan en verwelkoming door het personeel

Theoriesessie

Indeling van de deelnemers in groepen 
Richtlijnen over de juiste rijhouding
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maSTEr TracK HigH PerformanCe
Prestaties en techniek zonder compromissen.

De Master Track High Performance is de extreme evolutie van de concepten die in de voorgaande 
cursussen werden ingevoerd.
Het 2-daagse programma bestaat uit geavanceerde hogesnelheidsmanoeuvres voor bestuurders met 
uitstekende rijvaardigheden.
Het Master Maserati-bestuurdersteam zal voor elke deelnemer een specifiek en aangepast programma op 
basis van zijn behoeften en verwachtingen opstellen, met de intensieve ondersteuning van de analyse van 
de telemetriegegevens die tijdens de sessies op de racebaan worden opgenomen voor elke deelnemer.
De opleiding wordt afgesloten met de spannende sessie aan het stuur van een echte raceauto, de 
GranTurismo MC GT4, de auto die furore maakte in de internationale GT4 Series met de Squadre Clienti 
Maserati.

DEELNEMERS: Max. 24 per cursus
DUUR VAN DE CURSUS: 2 dagen 
LOCATIE: Varano de Melegari circuit, Parma - Italië

PRIJZEN
CURSUS ALLEEN CURSUS MET ACCOMMODATIE
• BESTUURDER: € 3.600 (exclusief btw). 
• GAST: € 290 (exclusief btw).  
Inclusief verzekering, lunches (2), open bar, welkomstgeschenk, 
zonder accommodatie.

• BESTUURDER: € 3.900 (exclusief btw). 
• GAST: € 590 (exclusief btw).  
Inclusief verzekering, lunches (2), open bar, welkomstgeschenk, 
B&B-accommodatie in hotel LINK 124 **** (2 nachten), diner in 
het geselecteerde restaurant (1), vervoer van/naar hotel en circuit
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Master traCK HIGH pErFOrmaNCE

20

proGraMMA

DAG 2 (allen) - 1e dag op het circuit

8.45

9.00

9.30

10.30

Aankomst op de racebaan en verwelkoming door het personeel
Theoriesessie - deel 1
Indeling van de deelnemers in groepen
Eerste rijsessie met instructeur aan boord 
Start van de dynamische oefeningen. Groepsrotatie:

13.00 

14.00 

16.30

17.30

17.45

20.30

• Sessies op circuit met instructeur aan boord, gegevensanalyse, wedstrijd dynamisch sturen
• Slingerbochten bij hoge snelheid op een ondergrond met weinig grip
• Sessies op circuit met aangepaste en stapsgewijze benchmarkparameters
Lunch in het restaurant van het circuit
Hervatting van de activiteiten
Sessies op circuit met instructeur aan boord
Nabespreking
Terug naar het hotel (alleen voor de deelnemers met het accommodatiepakket)
Diner (alleen voor de deelnemers met het accommodatiepakket) 

DAG 1 (alleen deelnemers met het accommodatiepakket)

Vanaf 18.00 Aankomst en check-in van de gasten: Hotel LINK ****
Via San Leonardo - 124, 43123 Parma - Ph. 0039 0521179 0330 www.link124hotel.com
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Master traCK HIGH pErFOrmaNCE
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DAG 3 (allen) - 2e dag op het circuit

8.45

9.00

9.30

Aankomst op het circuit

Theoriesessie - deel 2

Start van de dynamische oefeningen. Groepsrotatie:

13.00 

13.45

14.00

• Sessies op circuit met instructeur aan boord, gegevensanalyse, prestatiesessie
• Hogesnelheidswedstrijd
• Sessie op circuit met Pace Car-procedure

• Wedstrijd rijkwaliteit en -prestaties

Lunch in het restaurant van het circuit

Groepsfoto

Hervatting van de activiteiten 
15.15

17.00

17.15 

17.30

Laatste rijsessies op circuit
Test van raceauto GranTurismo MC GT4
Demonstratiesessie als pasagier
Rijsessie met instructeur aan boord

Sessies op circuit met eigen Maserati-auto's

Sluitingsceremonie en uitreiking van de certificaten en prijzen

Vertrek van de gasten
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maSTEr all TErraIn PerformanCe
De Maserati-rijervaring op de racebaan en offroad

Dit is de speciale cursus waarbij de technieken van het rijden op een circuit worden gecombineerd met het 
efficiënt sturen op onverharde wegen.
In de cursus komt de gehele modellenreeks van Maserati aan bod, met bijzondere aandacht voor de 
Maserati Levante en dus ook het plezier van het offroad besturen van een pure Maserati.
Het dagprogramma laat de deelnemers eerst kennismaken met het offroad rijden op onverharde wegen en 
wordt dan voortgezet met de oefeningen op het circuit en op de ondergrond met weinig grip.

DEELNEMErS: Max. 24 per cursus
DUUR VAN DE CURSUS: 1 dag
LOCATiE: Varano de Melegari circuit, Parma - Italië.

PRIJZEN

• BESTUURDER: € 2.000 (exclusief btw). 
• GAST: € 200 (exclusief btw).  
Inclusief verzekering, lunch, open bar, welkomstgeschenk, 
zonder accommodatie.

CURSUS ALLEEN
• BESTUURDER: € 2.150 (exclusief btw). 
• GAST: € 350 (exclusief btw).  
Inclusief verzekering, lunch, open bar, welkomstgeschenk, B&B-
accommodatie in hotel LINK 124 ****, vervoer van/naar hotel en 
circuit

CURSUS MET ACCOMMODATIE
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Master all terrain pErFOrmaNCE
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DAG 2 (allen)

8.45

9.00

9.30

10.30

13.00 

13.45

14.00

16.30

17.30

17.45

18.00

• Demonstratiesessie
Rijsessie aan het stuur, begeleid door instructeurs
Start van de dynamische oefeningen. Groepsrotatie:
• Rijsessie op onverharde wegen met natuurlijke hindernissen/barrières
• Slippen, rijden op een ondergrond met weinig grip
• Uitgebreide offroad sessie op technische parcours
• Wedstrijd rijvaardigheid
• Sessies op de racebaan met instructeur aan boord, gegevensvastlegging en analyse
Lunch in het restaurant van het circuit
Groepsfoto
Hervatting van de activiteiten
Laatste rijsessie op het circuit
Sessies op circuit met eigen Maserati-auto's
Sluitingsceremonie en uitreiking van de certificaten en de prijzen van de rijwedstrijd
Vertrek van de gasten

proGraMMA

DAG 1 (alleen deelnemers met het accommodatiepakket)

Vanaf 18.00 Aankomst en check-in van de gasten: Hotel LINK ****
Via San Leonardo - 124, 43123 Parma - Ph. 0039 0521179 0330 www.link124hotel.com

Aankomst op de racebaan en verwelkoming door het personeel

Theoriesessie All Terrain

Indeling van de deelnemers in activiteitsgroepen
Richtlijnen over de juiste rijhouding
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maSTEr all TErraIn 
HigH PerformanCe
De ultieme Maserati-rijervaring

Het High Performance-concept wordt uitgebreid naar offroad rijden, een cursus die speciaal is 
ontworpen voor een krachtige SUV zoals de Maserati Levante.
Twee volle dagen samen met de beste instructeurs van Master Maserati, aan het stuur van de gehele 
modellenreeks voor maximale prestaties van zowel de bestuurders als de machines, op en naast het 
circuit.
De Master All Terrain High Performance is voornamelijk bedoeld voor bestuurders met een gemiddelde/
geavanceerde ervaring vanwege de benodigde technische vaardigheden.

DEELNEMERS: Max. 24 per cursus  
DUUR VAN DE CURSUS: 2 dagen
LOCATIE: Varano de Melegari circuit, Parma - Italië

PRIJZEN

CURSUS ALLEEN CURSUS MET ACCOMMODATIE
• BESTUURDER: € 3.900 (exclusief btw). 
• GAST: € 290 (exclusief btw).  
Inclusief verzekering, lunches (2), open bar, welkomstgeschenk, 
zonder accommodatie.

• BESTUURDER: € 4.200 (exclusief btw). 
• GAST: € 590 (exclusief btw).  
Inclusief verzekering, lunches (2), open bar, welkomstgeschenk, 
B&B-accommodatie in hotel LINK 124 **** (2 nachten), diner in 
het geselecteerde restaurant (1), vervoer van/naar hotel en circuit
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Master all terrain HIGH pErFOrmaNCE

30

proGraMMA

DAG 2 (allen) - 1e dag op het circuit

8.45

9.00

9.30

Aankomst op de racebaan en verwelkoming door het personeel
Theoriesessie All Terrain - deel 1
Indeling van de deelnemers in activiteitsgroepen
Richtlijnen over de juiste rijhouding

10.30

13.00 

14.00

16.30

17.30

17.45

20.30

• Demonstratiesessie

• Rijsessie aan het stuur, begeleid door instructeurs

Start van de dynamische oefeningen. Groepsrotatie:

• Offroad sessie met hellingen in de lengterichting, maar ook over de dwarsrichting

• Power overstuur op een ondergrond met weinig grip

• Offroad sessie op een technisch parcours met artificiële hindernissen

• Sessies op de racebaan met instructeur aan boord, gegevensvastlegging en analyse 

Lunch in het restaurant van het circuit

Hervatting van de activiteiten

Sessies op circuit met instructeur aan boord

Nabespreking

Terug naar het hotel (alleen voor de deelnemers met het accommodatiepakket)

Diner (alleen voor de deelnemers met het accommodatiepakket) 

DAG 1 (alleen deelnemers met het accommodatiepakket)

Vanaf 18.00 Aankomst en check-in van de gasten: Hotel LINK ****
Via San Leonardo - 124, 43123 Parma - Ph. 0039 0521179 0330 www.link124hotel.com
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Master all terrain HIGH pErFOrmaNCE

DAG 3 (allen) - 2e dag op circuit

8.45

9.00

9.30

Aankomst op het circuit

Theoriesessie All Terrain - deel 2

Start van de dynamische oefeningen. Groepsrotatie:

13.00 

13.45

14.00

Offroad wedstrijd op onverharde wegen
• Prestatiesessie op de racebaan met gegevensvastlegging en analyse. Prestatiewedstrijd
• Technische rijsessie offroad
• Hogevaardigheidsparcours offroad
Lunch in het restaurant van het circuit
Groepsfoto
Hervatting van de activiteiten

15.15 Laatste sessies op circuit
Ronde op diverse wegen, waaronder de racebaan, offroad, weinig grip 

17.30

17.45

18.00

• Demonstratiesessie

• Rijsessies aan het stuur, begeleid door instructeurs

Sessies op de racebaan met eigen Maserati-auto's

Sluitingsceremonie en uitreiking van de certificaten en de prijzen

Vertrek van de gasten 
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Master Maserati ALGEMENE INFORMATIE

Voor meer informatie en inschrijving:

Master Maserati-secretariaat
Ph: +39 0525 551138 - Fax: +39 0525 551140
E-mail: info@mastergt.it

Verzekering 
Volledige dekking inbegrepen in het pakket.

Kleding
Sportkleding is aanbevolen voor de activiteiten op de racebaan (in het bijzonder schoenen die geschikt zijn om te rijden).

Geleid bezoek aan de Maserati-fabriek
Klanten die geïnteresseerd zijn in een geleid bezoek aan de Maserati-fabrieken in Modena en/of Torino, voor of na hun cursus, 
kunnen hiervoor een aanvraag indienen via factorytour@maserati.com.

Cadeaubon
Grijp de kans om iemand een geweldige rijervaring te schenken, zoals de Master Maserati, van de Master Track Warm Up-cursus 
tot de Master All Terrain High Performance-cursus.

Voor meer informatie over cadeaubonnen kunt u contact opnemen met het Master Maserati-kantoor via info@mastergt.it

partners
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RICHTINGAANWIJZINGEN NAAR HET VARANO DE' MELEGARI-CIRCUIT

Adres: Strada per Fosio 1, 43040 Varano De’ Melegari, Parma, Italië.

Van Milaan
Neem de snelweg A1 richting Bologna en volg de richting A15 (Parma-La Spezia) (ongeveer 101 km ten zuiden van de A1), 
afslag FORNOVO en volg de richting Varano de Melegari.

Van Turijn
Neem de snelweg A21 (Torino-Piacenza), vervolg daarna uw route in Piacenza op de snelweg A1 richting Bologna, neem 
vervolgens de snelweg A15 (Parma-La Spezia), afslag FORNOVO en volg de richting Varano de Melegari.

Van Bologna
Neem de snelweg A1 richting Milaan, neem vervolgens de snelweg A15 (Parma-La Spezia), afslag FORNOVO en volg de 
richting Varano de Melegari.

Van rome
Neem de snelweg A1 richting Firenze/Bologna/Milano. Na Parma neemt u de snelweg A15 (Parma-La Spezia), afslag 
FORNOVO, en volgt u de richting Varano de Melegari.

Van andere richtingen
Vanaf de afslag Fornovo draait u na de tol linksaf en volgt u de richtingaanwijzingen voor 'Varano de' Melegari'. Volg 
deze weg gedurende ca. 7 km. Aan de rotonde neemt u de tweede afrit naar de brug die tot aan de ingang van het 
circuit leidt.
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MASTER TRACK WARM UP

Data cursussen 

Locatie 

Duur 

Deelnemers

Prijs

27 april, 30 mei, 18 september, 16 oktober

Circuit of Varano de Melegari (Parma - Italië)

Programma van een halve dag

Max. 24 per cursus

Bestuurder € 1.050,00 + btw; Gast € 200,00 + btw 

Accommodatie en/of vervoer niet inbegrepen, mogelijk op verzoek.

MASTER TRACK PERFORMANCE

Data cursussen 

Locatie 

Duur 

Deelnemers

Prijs

23 juni, 29 september, 26 oktober

Circuit of Varano de Melegari (Parma - Italië)

Programma van een hele dag

Max. 24 per cursus

Bestuurder € 1.800,00 + btw; Gast € 200,00 + btw, zonder accommodatie

Bestuurder € 1.950,00 + btw; Gast € 350,00 + btw, inclusief accommodatiepakket

MASTER TRACK HIGH PERFORMANCE

Data cursussen 

Locatie 

Duur 

Deelnemers

Prijs

4/5 oktober

Circuit of Varano de Melegari (Parma - Italië)

Programma van twee dagen (inclusief sessie met GT4-raceauto)

Max. 24 per cursus

Bestuurder € 3.600,00 + btw; Gast € 290,00 + btw, zonder accommodatie

Bestuurder € 3.900,00 + btw; Gast € 590,00 + btw, inclusief accommodatiepakket

Master Maserati KALEnDEr 2017
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MASTER All TERRAIN PERFORMANCE

Data cursussen 

Locatie 

Duur 

Deelnemers

Prijs

5 mei, 27 oktober

Circuit of Varano de Melegari (Parma - Italië) + Offroad cursus in het natuurreservaat 

Programma van een hele dag

Max. 24 per cursus

Bestuurder € 2.000,00 + btw; Gast € 200,00 + btw, zonder accommodatie 

Bestuurder € 2.150,00 + btw; Gast € 350,00 + btw, inclusief accommodatiepakket

MASTER All TERRAIN HIGH PERFORMANCE

Data cursussen 

Locatie 

Duur 

Deelnemers

Prijs

26/27 juni

Circuit of Varano de Melegari (Parma - Italië) + Offroad cursus in het natuurreservaat 

Programma van twee dagen

Max. 24 per cursus

Bestuurder € 3.900,00 + btw; Gast € 290,00 + btw, zonder accommodatie
Bestuurder € 4.200,00 + btw; Gast € 590,00 + btw, inclusief accommodatiepakket
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