
Landarrangement voor de 107e editie van de 

  “Indianapolis 500 Miles”   
van dinsdag 23 mei  t/m dinsdag 30 mei 2023.  

 

Info en reserveringen: FGD Consultancy – Flip Droste – flip@fgdconsultancy.com – Mobile 

00.32.475.77.52.66 – Deze reis wordt georganiseerd ism Wizard Airways Arnhem/NL. 

 

Op zondag 28 mei 2023 wordt de 107e editie van ‘s werelds meest beroemde- en beruchte 

autorace, de “Indianapolis 500 Miles” gereden, hét grootste ééndaags sportevenement ter 

wereld met zo’n half miljoen toeschouwers in de tribunes en de infield, 33 coureurs die met 

een gemiddelde van zo’n 370 km/u over de 4 km lange “oval” van de Indianapolis Motor 

Speedway (IMS) racen …. Als autoracefan moét je de “World’s Greatest Spectacle In 

Racing” een keer gezien hebben!! Zeker nu sinds een paar jaar Nederland in de race weer 

vertegenwoordigd wordt door onze topcoureur RINUS “VEEKAY” VAN KALMTHOUT !! 

  

Dinsdag 23 mei: Na individuele vluchten aankomst in het Comfort Suites Hotel (of 

gelijkwaardig) in Brownsburg na het afhalen van de huurwagen op het vliegveld. Het hotel 

ligt op slechts een 14 km van de IMS (Indianapolis Motor Speedway). Verblijf in zeer 

mooie/ruime kamers met alle noodzakelijke voorzieningen zoals privé badkamer, flatscreen 

TV, koelkast, microgolfoven e.d.. Het hotel biedt een gratis overdekt poolbad en 

fitnessruimte. Naast het hotel ligt er een Walmart superstore en op wandelafstand zijn er 

diverse restaurants, winkels, fastfoodzaken, bars ....  Verblijf op basis van kamer en ontbijt. 

Omstreeks 20:30 is er een welkomstdronk voorzien waarbij tickets verdeeld worden, de 

nodige informatie verstrekt wordt en u in de gelegenheid gesteld wordt om vragen te stellen. 

 

Woensdag 24 mei: Na het continental breakfast om 08:45 vertrek naar de IMS voor het 

ophalen van de diverse noodzakelijke toegangsbewijzen. Gebruik de dag verder om de IMS te 

verkennen, het Speedway Museum te bezoeken (ideale dag hiervoor vanwege de kalmte), 

maak een busrit over het circuit met de IMS bus, bezoek de IMS fan-shop, loop rond op de 

Speedway …...  

 

Donderdag 25 mei: Ontbijt. Vrije dag waarin jullie de tijd hebben om het circuit en  directe 

omgeving verder te verkennen. O.v. en facultatief in de namiddag, meer dan waarschijnlijk 

een “Meet & Greet” met Rinus Veekay en Arie Luyendyk. Informatie hieromtrent volgt 

later.  

 

Vrijdag 26 mei: Ontbijt en vertrek naar de Speedway om 08:00 uur voor “Carburetion Day”. 

Jullie zien er om 11:00 de laatste trainingen met omstreeks 14:30 gevolgd de de “pit-crew 

competition”: een wedstrijd tussen verschillende teams voor de snelste bandenwissel in de 

pitlane. ‘s Avonds facultatief: “Hard Track Midget Races op Lucas Oil Raceway Park” op 

ongeveer 4 km afstand van het hotel. 

 

Zaterdag 27 mei: Na ontbijt kunnen jullie naar de IMS gaan voor de Drivers Meeting waarbij 

alle coureurs individueel aan het grote publiek worden voorgesteld gevolgd door diverse 

handtekeningsessies van diverse rijders. Rij op tijd naar Indianapolis Downtown indien u de 

indrukwekkende Festival Parade wilt ervaren en meemaken!!!   

 

Zondag 28 mei: Vertrek na het ontbijt om +- 07:00 uur naar de Speedway voor de 

Indianapolis 500 Miles die om 12:45 van start gaat. Facultatief en o.v.: Police Escort naar de 

IMS (22nd Street) vanaf een nader te bepalen locatie. Facultatief: Race Day Parking op 175 m 

van uw zitplaats op de Tower Terrace tribune. Beide tijdig en bij reservatie bestellen aub. 

Retour naar hotel na de race op eigen gelegenheid.  
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Maandag 29 mei: “Safety Day”!! In geval van regen op zondag wordt er op maandag gereden 

dus neem het risico niet en blijf een dag langer, trouwens ideaal voor goedkoop shoppen 

vanwege overal supersales door Memorial Day!!! Om 16:00 op eigen gelegenheid vertrek 

naar de Speedway voor het bijwonen van de “Victory Dinner Celebration” (facultatief), de 

officiële prijsuitreiking van de Indy 500. Retour in het hotel omstreeks 23:30. 

 

Dinsdag 30 mei: vertrek voor de retourvluchten met aankomst Schiphol/Brussel Nationaal op 

woensdag 31 mei. 

 

BASISPRIJZEN, SUPPLEMENTEN & OPTIES: 

 

Basisprijs per persoon in een vierpersoonskamer:  € 1230,00* 

Basisprijs per persoon in een driepersoonskamer:  € 1490,00* 

Basisprijs per persoon in een tweepersoonskamer:  € 1590,00* 

Basisprijs per persoon in een éénpersoonskamer:  € 2485,00* 

 
*Prijzen gegarandeerd na betaling volledige reissom vanwege afhankelijkheid van dollarkoers schommelingen. 

 

“Bronze Badge”: gratis ingang Speedway en Garage Area (behalve raceday) € 160,00 

“Silver Badge”: idem Bronze maar toegang tot aan pitmuur tijdens trainingen € 325,00 

“Pre Race Pass”:toegang race day Garage Area en pitlane tot 1 u voor start race € 325.00 

“Victory Dinner Banquet” maandag 29 mei  € 275,00 (o.v. en beschikbaarheid) 

Race Day Parking op 175 m van tribuneplaats € 45.00 p/auto (o.v./beschikbaarheid) 

Race Day Police escort Hotel – Speedway  € 125.00 p/auto (o.v./beschikbaarheid) 

“Hard Track Midget Races” vrijdag 26 mei  € 45 (o.v.) Ter plaatse te betalen. 

 

INCLUSIEF IN DE BASISPRIJS: 

 

- 7 Hotelovernachtingen in het Comfort Suites Hotel Brownsburg (of gelijkwaardig). 

- Self-service Continental Breakfast. 

- Huurwagen (volgens aantal pers. p/kamer). 

- Tower Terrace tribuneticket  voor de Indy 500 Miles op 28 mei. Supplement upgrading. 

- “Meet & Greet” met Rinus Veekay en Arie Luyendyk (o.v.) op donderdag 25 mei. 

- Reisbegeleiding vanaf aankomst hotel in Indianapolis 23 mei t/m dinsdagochtend 31 mei. 

- Alle van toepassing zijnde amerikaanse taksen. 

- Handling fees, reserverings- en dossierskosten. 

 

Niet inbegrepen: Persoonlijke uitgaven, vluchten, maaltijden (behalve self-service ontbijt), 

verzekering. 

 

Dit programma kan aangepast en besteld worden volgens alle individuele wensen ...... met 

vlucht, extra nachten hotel, minder nachten hotel ….. 

 

Neem vrijblijvend contact op via mail of telefoon met Flip Droste voor meer inlichtingen 

en/of vragen!! 
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