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Geen Maserati-bestuurder ter wereld die zich niet minstens één keer heeft afgevraagd hoe het is om door te schakelen
en op te trekken tot in de rode zone van de toerenteller, een bocht precies op de racelijn te nemen en het uiterste uit de
remmen te halen. Maserati Driving Experience beantwoordt deze en andere vragen met een reeks professioneel begeleide
cursussen voor wie het prestatiepotentieel van Maserati’s in hun natuurlijke omgeving wil ontdekken: het circuit.
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KIES UW MODUS
ENGINE START

1

START YOUR ENGINES. Cursus van een halve dag om de geheimen van het circuit te leren kennen
en uw rijvaardigheden aan te scherpen met de topprestaties van de Ghibli en de Levante Trofeo.

GT

2

THE ART OF SPEED. Cursus van een dag om uw rijvaardigheden te verbeteren in de
nieuwe, spectaculaire MC20 supersportwagen en de krachtige Ghibli en Levante Trofeo.

SPORT

3

THE EVOLUTION OF SPEED. Eén dag geavanceerd rijden in de Ghibli, de Levante Trofeo en de
MC20. Het programma voorziet een volle dag op het circuit met gepersonaliseerde sessies,
snelle ronden en high-performance- rijden.

4

MC20 MASTER
MASTER OF SPEED. Speciaal voor de eigenaars, de MC20 MASTER voor
de ultieme rijervaring in de nieuwe supersportwagen van Maserati.
Twee volle dagen om de extreme performance van de MC20 te ontdekken
en te beheersen onder leiding van professionele en ervaren bestuurders.
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ENGINE START
DRIVERS, START YOUR ENGINE
In een halve dag ervaart u hoe opwindend het is om met
twee van Maserati’s krachtigste modellen te rijden op een
autoracecircuit.
Onder leiding van een professioneel instructeursteam
leert u hoe u de wagen kunt beheersen en verbetert u uw
rijvaardigheden in een veilige en gestructureerde omgeving.
De cursus eindigt met een hotlap als passagier in de nieuwe
MC20 supersportwagen met een professionele bestuurder om
u voor te bereiden op de volgende fase van uw rijtraining: de
GT-cursus van een volle dag.

WAGENS

DEELNEMERS

DUUR

PLAATS

CURSUS

DATUMS

LEVANTE TROFEO V8 - 580 pk
GHIBLI TROFEO V8 - 580 pk

Tot 18

Halve dag

Varano de’ Melegari
ITALIË

€ 900 + btw

27/5
28/6
30/9
14/10

1
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GT
THE ART OF SPEED.

2

Na deze dagcursus kijkt u ervan op hoe uw
vertrouwdheid is gegroeid met elke sessie op het circuit.
De cursus omvat theoretische en praktische sessies met
de toppresterende modellen van Maserati.
U wordt de hele dag bijgestaan door een professioneel
team van instructeurs die u kennis laten maken met
het professionele datalogsysteem dat uw prestaties
analyseert en u in staat stelt om uw rijtechniek aan te
scherpen.

WAGENS

DEELNEMERS

DUUR

PLAATS

CURSUS

DATUMS

MC20 V6 - 630 pk (GT-modus)
LEVANTE TROFEO V8 - 580 pk
GHIBLI TROFEO V8 - 580 pk

Tot 12

1 dag

Varano de’ Melegari
ITALIË

€ 2.400 + btw

17/6
07/9
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SPORT
THE EVOLUTION OF SPEED.
De SPORT-cursus is de meest geavanceerde, een volledige dag
durende, rijbeleving. Uw persoonlijke instructeur wijkt geen ogenblik
van uw zijde, samen met een team van experts in telemetrie die uw
gegevens analyseren.
Na afloop van de cursus kunt u zelf vaststellen hoeveel uw
rijvaardigheden verbeterd zijn en hoe u in elke ronde beter wordt.
Vervolgens kunt u uw medecursisten uitdagen in een dragrace op
het grootste rechte stuk van het circuit en een krachtenmeting in
bochtensnelheid aangaan.
Tijdens de slotplechtigheid aan het einde van de dag worden de beste
bestuurders beloond.

WAGENS

DEELNEMERS

DUUR

PLAATS

CURSUS

DATUMS

MC20 V6 - 630 pk (GT/Sport-modus)
LEVANTE TROFEO V8 - 580 pk
GHIBLI TROFEO V8 - 580 pk

Tot 12

1 dag

Varano de’ Melegari
ITALIË

€ 4.150 + btw

18/6
08/9

3
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MASTER OF SPEED.

4

De supersportwagen MC20 van Maserati verlegt alle tijdgrenzen. Met zijn verbluffende
630 pk 3-liter V6 Twin Turbo Nettuno spreken de cijfers voor zichzelf: van 0 tot 100 km/u in
2,9 seconden en een topsnelheid van 325 km/u. Deze prestaties kunnen pas echt worden
gewaardeerd op een circuit en alleen ervaren professionele coureurs kunnen de dynamische
kwaliteiten ervan blootleggen. Daarom is de MC Master in het leven geroepen.
Tijdens de geavanceerde racesessies op het circuit leren bestuurders hoe ze de MC20 in alle
rijmodussen kunnen optimaliseren: GT, SPORT en RACE, zowel met als zonder elektronische
hulp.
De zes hiervoor ingezette Maserati MC20’s zijn bijgewerkt voor maximum dynamische
performance met een geraffineerd film- en opnamesysteem in de wagens zelf dat samenwerkt
met een systeem dat voor verwerving van racegegevens dat de belangrijkste parameters meet.

WAGENS

DEELNEMERS

DUUR

PLAATS

CURSUS

DATUMS

MC20
GT / Sport / Race modus

Tot 12

2 dagen

Varano de’ Melegari
ITALIË

€ 10.000 + btw

10-11/7
02-03/9
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WELKOM

1
ENGINE
START
Plaats Circuit Varano de Melegari
Deelnemers Tot 18
DUUR Halve dag

MODUS

ENGINE START

GT

SPORT

2
GT
Plaats Circuit Varano de Melegari

MC20 MASTER

SAMENVATTING

STARTOPSTELLING

CIRCUIT

INSTRUCTEURS

INCENTIVE-CURSUSSEN

3

4

SPORT

MC20
MASTER

Plaats Circuit Varano de Melegari

Deelnemers Tot 12

Deelnemers Tot 12

DUUR 1 dag

DUUR 1 dag

Plaats Circuit Varano de Melegari
Deelnemers Tot 12
DUUR 2 dagen

Ingezette wagens Ghibli Trofeo, Levante Trofeo
en MC20*
(*Alleen voor hotlaps als passagier)

Ingezette wagens Ghibli Trofeo, Levante Trofeo
en MC20*

Ingezette wagens Ghibli Trofeo, Levante Trofeo
en MC20*

Ingezette wagens MC20

Lunch en paddock
onthaaldiensten Inbegrepen

Lunch en paddock
onthaaldiensten Inbegrepen

Lunch en paddock
onthaaldiensten Inbegrepen

Lunch en paddock
onthaaldiensten Inbegrepen

Geplande datums 27/5 – 28/6 – 30/9 – 14/10

Geplande datums 17/6 – 07/9

Geplande datums 18/6 – 08/9

Geplande datums 10-11/7, 02-03/9

Prijzen €900,00 + btw
Accommodatie Niet beschikbaar

REGISTREREN

Prijzen €2.400,00 + btw
Accommodatie Niet inbegrepen

REGISTREREN

Prijzen €4.150,00 + btw
Accommodatie Niet inbegrepen

REGISTREREN

Prijzen €10.000,00 + btw
Accommodatie Inbegrepen
(Avondmaaltijden,
accommodatie en transfer naar
en van het circuit en het hotel)

REGISTREREN

Voor alle details, inclusief de route, accommodatiemogelijkheden en niet rijdende gasten, kunt u contact opnemen op info@mastermaserati.it of praten met ons team: +39 0525 551 138.
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EEN EXCLUSIEVE STARTOPSTELLING
MOTOR
v6 900

output
630 hp

TOPSNELHEID
>325 km/H

GEWICHT
<1500 kg

Dankzij de recente introductie van de uiterst krachtige Trofeo-versies van de Ghibli en de Levante met hun 580 pk V8 Turbo samen met de lancering van de sensationele
MC20 supersportwagen zijn de Maserati Driving cursussen nog dynamischer en opwindender geworden. Alle drie deze wagens verzekeren de deelnemers een onvergetelijk,
adrenalineverhogend evenement.
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EEN 2,3 KM LANGE UNIVERSITEIT
HET CIRCUIT VAN VARANO DE’ MELEGARI
Length: 2,350 m | Total turns: 14 | Left-hand turns: 8 | Right-hand turns: 6
Max breedte: 12 m | Min breedte: 10 m | Richting: linksom
Kijk waar u heen wilt,
niet waar u gaat
Geef geen gas, laat wagen
stabiliseren

Wachten met
remmen tot op het
rechte stuk

Balanceer overstuur/onderstuur uit
voor grip en beheer het pendule-effect

Intermediate 2

Intermediate 1

1ste S-bocht

New
variant

Trek snel het toerental op
tijdens terugschakelen
voor balans
Ferro di Cavallo

Parabolica

Blijf naar de
uitgang kijken

Blijf aan de buitenkant om
de Parabolica te nemen

Stuur snel
maar beheerst

Rem stevig en laat langzaam los om een
evenwichtige bocht te nemen

Geef geleidelijk aan gas om
perfect uit de bocht te komen,
topsnelheid op het rechte stuk

Neem en verlaat de
bocht met dezelfde radius

Het circuit Varano de’ Melegari ligt op ongeveer 25 km ten zuidwesten van Parma en is
de thuishaven van de Maserati Driving Experience. Het is een uiterst technisch en zwaar
circuit met 14 bochten die zo goed als alle vormen van bochten vertegenwoordigen.
De afwisselend langzaam en gemiddeld snel te nemen bochten, rechte stukken, chicanes
en de uitdagende Parabolica-haarspeldbocht zijn perfect om de basistechnieken

van het racen te leren: visuele referentiepunten, remzones, racelijnen, snelheden bij
het uitkomen van bochten, ondersturen, oversturen en nog veel meer. De faciliteiten
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en het circuit is door FIA gecertificeerd
voor officiële racewedstrijden.
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DE
INSTRUCTEURS
De cursussen worden geleid door bestuurders met ervaring
op internationaal niveau in belangrijke racewedstrijden,
inclusief eenzitterracen, GT-wagens en internationale
rallykampioenschappen.
Het sterk verbonden, professionele en hoog gemotiveerde team
wordt aangevoerd door een racelegende, Andrea de Adamich:
“Onze instructeurs komen allemaal uit het circuitracen of
rallyrijden, want alleen echte wedstrijdrijders kunnen u leren hoe u
op de juiste en veiligste manier rijdt met zulke snelle en krachtige
wagens”.

WELKOM

MODUS

ENGINE START

GT

SPORT

MC20 MASTER

SAMENVATTING

STARTOPSTELLING

CIRCUIT

INSTRUCTEURS

INCENTIVE-CURSUSSEN

INCENTIVE-CURSUSSEN VAN MASERATI
VOOR ZAKELIJKE EVENEMENTEN
Een rijcursus van Maserati is een exclusieve en opwindende belevenis.
Het teamwerk en de adrenaline die u opbouwt tijdens een dag op het
circuit scheppen de beste condities voor een succesvol stimulerend
evenement. Wij staan altijd klaar om op maat gemaakte cursussen
samen te stellen die specifiek voldoen aan de vereisten en objectieven
van uw bedrijf, team of VIP-klanten - van de basistechnieken van het
racen tot geavanceerde programma’s.
U kunt het rijden ook combineren met nevenprogramma’s en
-activiteiten zoals kennismaken met de plaatselijke keuken, een privé
bezoek aan het Classic Cars Panini Museum of een rondleiding in de
Maserati-fabriek in Modena.
Wij kunnen uw evenement organiseren voor groepen van tien tot zestig
mensen en voor extra aantrekkingskracht bieden wij talrijke extra
services: gepersonaliseerde onthaalzone, gebruik van het hernieuwde
congrescentrum, hotelreserveringen en verplaatsingen naar het
vliegveld.
Om uw tailor-made cursus samen te stellen, neemt u contact op met
ons op info@mastermaserati.it of praat u direct met ons Master Maserati
Driving Experience team: +39 0525 551 138.
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