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Unieke en onvergetelijke momenten vol levensvreugde 

 

Dat kunt u alleen bij ons ervaren: Een combinatie van een van de 50 VIP Tickets naar 
de Grote Prijs van Oostenrijk met een verblijf ons Mesnerhaus (het huis van de Koster) in 
Mauterndorf.  U ervaart in het weekend van 30 juni tot 2 juli 2023 een uniek en 
onvergetelijk weekeinde waar Formule 1 en culinair verwennen perfect samenkomen. 

Ons rijke arrangement bevat alle hoogtepunten die in een dergelijke weekend passen. 
Het enige wat u hoeft te doen is naar ons toekomen. Verder is in dat weekend voor U 
alles top geregeld. Zelfs u auto heeft na aankomst vakantie. De transfer naar Spielberg 
vind elk uur op afspraak plaats en is onderdeel van de samenwerking die we hebben met 
de helikopterdienst, die wordt aangeboden door Thomas Morgenstern vanaf vliegveld 
Mauterndorf, waar we u binnen 5 minuten brengen. 

In het hart van de Formule 1 met het VIP-ticket 

In de Paddock Club geniet U van het verblijf in de exclusieve VIP Lounge met het beste 
zicht op de race, een wandeling door de pitstraat en bent U  uiteraard omringt met 
eersteklas culinaire catering, dat in aanwezigheid van vele coureurs en beroemdheden. 

Slapen en Genieten in het Mesnerhaus  

Droom weg in een van onze 7 Kamers, die tot in het kleinste detail zijn verzorgd en 
waarbij maximale privacy en comfort is gegarandeerd. In de kamers is de liefde voor 
natuur, traditie en modern uitstekend verenigd in de inrichting waardoor de kamers voor 
iedereen aanvoelen als thuiskomen. In de ochtend serveren we u ons Grote Genieten 
ontbijt en brengen we u aansluitend naar het vliegveld om in te stappen in de helikopter 
die u naar Spielberg brengt. 
De spannende race dagen worden bij ons afgesloten in ons historische restaurant, de 
voormalige woning van de koster, uit 1420. Die avonden zal Josef Steffner, bekroond met 
4 koksmutsen en 17 punten in Gault Millau, een exclusief 8 gangen diner bereiden op de 
vrijdag en een 4 gangen diner op de zaterdag. Gebruik makend van regionale eerlijke 
producten en kruiden weet hij met creativiteit en durf een smaakbelevenis neer te zetten 
die verwachtingen overtreft. 
 
 
 

 
  



 
 
 
Programma: 

 
Vrijdag : Aankomst dag (aankomst donderdag is ook mogelijk met een toeslag) 

  Transfer naar Vliegveld en Helikoptervlucht naar Spielberg 

  Exclusief kijkje achter de schermen van het circuit 

  Terugvlucht met de Helikopter 

  In de avond een 8 gangen diner in het Mesnerhaus 

Zaterdag:  Grote Genieten ontbijt in de ontbijtzaal van het Mesnerhaus 

Transfer naar Vliegveld en Helikoptervlucht naar Spielberg 

  Kwalificatieronden in Spielberg 

  Terugvlucht met de Helikopter 

  In de avond een 4 gangen diner in het Mesnerhaus 

Zondag : Grote Genieten ontbijt in de ontbijtzaal van het Mesnerhaus 

Transfer naar Vliegveld en Helikoptervlucht naar Spielberg 

  Grote Prijs van Oostenrijk in Spielberg 

  Terugvlucht met de Helikopter 

  Indien gewenst kunt u nog een nacht bij ons in Mesnerhaus verblijven 

 
 

  



Alle exclusieve voordelen in een overzicht: 

- Rondom ontzorgpakket - Wij regelen alles:
- 3 dagen Formule 1 met een van de 50 beschikbare Tickets in Oostenrijk die

toegang geven tot de VIP-Lounge op Spielberg en alle verdere voordelen die aan
de VIP-tickets verbonden zijn;

- Geen wachttijden en wachtrijen in Spielberg
- Heen- en terugvlucht naar Spielberg met een exclusieve Helikopter in slechts 20

minuten;
- Transfer vanuit het Mesnerhaus naar het vliegveld uitstekend verzorgd
- Slapen in een van onze fantastisch ingerichte kamers
- Grote Genieten ontbijt
- Culinaire verwend worden met een 8 gangen diner op vrijdag en een 4 gangen

diner op zaterdag

 Prijs voor het totale arrangement: 10.000 per persoon 



We verheugen ons om U te ontmoeten! 

MESNERHAUS MAUTERNDORF 

Maria & Josef Steffner 
Markt 56, A-5570 Mauterndorf, Austria 

Telefon: +43 6472 7595 
Fax: +43 (0)6472 7595 20 

www.mesnerhaus.at 
office@mesnerhaus.at 

tel:+4364727595
https://www.mesnerhaus.at/www.mesnerhaus.at
mailto:office@mesnerhaus.at
https://at.gaultmillau.com/restaurant/mesnerhaus
https://www.jre.eu/mesnerhaus
http://www.alacarte.at/Detailansicht.1253+M55582c639f6.0.html?&tx_search_pi1%5Baction%5D=detail&tx_search_pi1%5Bcontroller%5D=Fragen&tx_search_pi1%5Bid%5D=53
https://www.falstaff.at/ld/r/mesnerhaus-mauterndorf/
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