Address:
Hungaroring Sport RT
H-2146 Mogyorod
PO Box 10
Ungern
Information about tickets:
- All grandstands are with reserved seats and videowall
- Two grandstand are covered: Supergold + Supergold Rows 1-10
- General admission (move around freely in green area)
- Weekendtickets are valid for friday-saturday-sunday
- Children under 14 year get 50% discount
More information of track and tickets:
- Read and download information on www.eventguides.com
- Priority sales, http://blogg.nickes.com/kop-f1-biljetterna-ratt-tid/
Delivery of tickets:
- Tickets will be delivered with special delivery (REK)
- You will normally have tickets 2-4 weeks before race
- Non swedish clients will pick-up tickets at racetrack
______________________________________________________________________________________________________
Tips om biljetter - recommendations in english, please e-mail uksales@nickes.com
Det är viktigt att veta vad man vill ha ut av sin läktarplats, eftersom att gångavstånden på Hungaroring är större än man tror.
När jag var där satt vi på Silver 1 – en fantastisk läktare precis vid chikanen på baksidan av banan. Fördelarna var otroligt bra
översikt över partiet från Kurva 4 till Kurva 8 (inklusive en stor fartupplevelse i utgången av Kurva 5), men nackdelarna var
att publikområdet på den här delen av banan lämnade mycket i övrigt att önska. Vettig mat fanns inte ens att köpa förrän på
söndagen, och då fick vi betala 150:- för ett grillspett och en flaska cola. Det ser naturligtvis helt annorlunda ut i trakterna av
F1 Village bakom huvudläktaren, men å andra sidan har jag alltid tyckt att det är slöseri att åka på Formel 1 och bara se en
raksträcka – även om man får se starten och depåstoppen. En gyllene medelväg är nog Silver 3, som jag passade på att smyga
upp på under fredagen (brukar göra det för att kolla upp de olika läktarna). Där har du närheten till alla bekvämligheter, en
fantastisk vy över sista kurvan och dessutom start- och målrakan (om än bakifrån). Mitt tips blir nog därför Silver 3.

