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Golden Palace opent de weddenschappen voor de 61e editie van het
Eurovisiesongfestival.
Volgens de bookmakers van goldenpalace.be wordt Rusland de grote winnaar dit jaar.
Slechts enkele weken nadat Golden Palace haar weddenschappen op de Oscars heeft voorgesteld, zijn de
weddenschappen op het volgende grote publieke evenement beschikbaar, met name de 61 e editie van het
Eurovisiesongfestival.

De spelers op de site krijgen de mogelijkheid op beide halve finales op 10 en 12 mei inzetten alsook op de grote finale
van 14 mei in te zetten. 42 landen nemen ditmaal mee aan de competitie die deze editie in Zweden zal plaatsvinden.
Volgens de bookmakers zijn de huidige favorieten in de eerste halve finale Rusland en Armenië, voor de tweede halve
finale zijn dit Australië en Oekraïne. Als we kijken naar de quoteringen die door de site geboden worden zal het
Rusland (met op het moment van schrijven een quotering van 3 tegen 1) zijn dat de overwinnaar wordt in de grote
finale op 14 mei.

Op de site goldenpalace.be zijn er quoteringen tot 301 tegen 1 te verkrijgen, waarmee men dus de inzet significant kan
vermenigvuldigen. Wie bijvoorbeeld 10 euro inzet op een overwinning van Griekenland, kan hiermee €3.010 winnen.
Mede door het aanbieden van dit soort speciale weddenschappen naast normale sportweddenschappen en door deze
interessante quoteringen is goldenpalace.be een van de interessantste bookmakers voor spanning en entertainment.
***
Over Golden Palace:
Golden Palace is met meer dan 40 speelzalen marktleider in zijn branche. De groep bezit ook een onlineplatform
goldenpalace.be dat sportweddenschappen, casinospellen en poker aanbiedt. Deze groei is mogelijk geweest dankzij
de uitbouw van gebaseerd op wederzijds vertrouwen met de spelers en de wethouders. Ten slotte zet de groep
Golden Palace zich geregeld in voor projecten rond milieu en liefdadigheid.
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