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Spend half a day on this course and you will experience the excitement of driving two 
of Maserati’s most powerful models around a motor racing circuit: Maserati Ghibli 
Trofeo and Levante Trofeo - both powered by a 580bhp turbocharged V8 engine.  
With the support of a professional team of instructors, you will learn how to master 
the car and enhance your driving skills in a safe and structured environment.
The course ends with a hot lap as a passenger onboard the new MC20 supercar, 
driven by a professional instructor, to prepare you for the next stage in your driving 
training: the full-day GT course.

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 
werd 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.
Elke wagen is uitgerust met een geraffineerd video-opnamesysteem dat perfect samenwerkt met 
een systeem dat racegegevens verwerft en de belangrijkste rijparameters meet.

De zes hiervoor ingezette Maserati MC20’s zijn bijgewerkt voor maximum dynamische performance 
en hebben koolstofkeramische remmen, gesmede lichtmetalen velgen, een elektronisch 
sperdifferentieel en lichtgewicht carbon stoelen.



PROGRAMMA 

Check-in aan de balie van Maserati in het hotel Link124 in Parma

Avondmaal in het hotelrestaurant met Michelin-sterren: de deelnemers worden ingewijd in de cursuselementen door de 
coördinator van de MC20 Master. 

DAG 1

Onthaal op het circuit en registratie van de deelnemers.
Speciale MC20 theoriesessie deel 1.

Opwarmingssessies: aanvang van de dynamische activiteiten om het circuit te leren kennen: rempunten, rijlijnen, punten 
voor acceleratie uit bochten.

Praktijksessies: 2 rijsessies op het circuit samen met de instructeur; rijden met overstuur op een natte “Indy” (ovale) lay-
out met weinig grip en een 8-vormige lay-out; rijsessies op het circuit met de datalogsystemen om de rijgegevens op te 
nemen die moeten worden gecontroleerd en de verbeteringen tussen de sessies te meten; dynamische wedstrijd op een 
traditioneel circuit.

Buffetlunch in het circuitrestaurant

Besluit dynamische activiteiten

Einde van de dynamische activiteiten van dag 1 en evaluatie met de instructeurs van de prestaties van elke bestuurder

Avondmaal in een plaatselijk restaurant in Parma met de staf van Maserati

DAG 2

Speciale MC20 theoriesessie deel 2.

Aanvang van de dynamische activiteiten: racetelemetrie

Buffetlunch in het circuitrestaurant

Besluit dynamische activiteiten: dragrace in de MC20, zij aan zij op het rechte circuitstuk.

Simulatie van een GT-race met de instructeurs aan het stuur van 6 MC20’s.

Einde van de dynamische activiteiten; 
certificaten en slotceremonie voor de wedstrijdwinnaars

Free practice with own Maserati cars, always with the instructor on board
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Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten op het circuit: 
Autodromo Riccardo Paletti, Strada per Fosio, 1, 43040 Varano de’ Melegari (PR), Italië

Neem voor meer informatie contact op met ons op info@mastermaserati.it of +39 0525 551 138

www.mastermaserati.com

Einde circuitactiviteiten16.30 h

https://www.maserati.com/nl/nl/onderneming/master-maserati-driving-experience

