ZAŽIJTE JÍZDU NA HRANICI
VAŠICH MOŽNOSTÍ.
A TAKÉ ZA NÍ.

LAND ROVER WINTER DRIVING 2016
Vypilujte své řidičské umění, a to v nadmořské výšce přes 1 200 metrů za extrémních
podmínek na sněhu a ledu. V rakouském středisku Ice Park Obertauern.
Kurz povedou profesionální instruktoři. Po stručném teoretickém úvodu se hned vrhnete
do akce. Řidičské dovednosti si otestujete ve všech aktuálních modelech značky Land Rover*.
Na co se můžete těšit? Třeba na slalom nebo nácvik brzdných manévrů a dynamické jízdy
ve vyšších rychlostech. A také na spoustu adrenalinu a horu zábavy.
Po ostré jízdě na Vás čeká zasloužená relaxace v pohodlí čtyřhvězdičkového romantického
hotelu Wastlwirt v malebné rakouské vesničce St. Michael im Lungau. Atmosféra prodchnutá
tradicí, vysoký komfort a stylová nabídka wellness Vás jistě okouzlí. Hotel se nachází jen 20
minut jízdy autem od lyžařského střediska Obertauern a 12 minut jízdy autem od lyžařského
střediska Speiereck.
To je další důvod, proč přijmout výzvu v podobě jízdy na sněhu a ledu. Zbytečně neotálejte
a zajistěte si jedno z atraktivních míst. Už nyní se můžete těšit na nezapomenutelný zážitek.

* S výjimkou modelu Land Rover Defender.

PODROBNÉ ÚDAJE O AKCI
Termín:

26. – 28. 2. 2016

Cena:

Cena za osobu: 550 EUR
Cena za balíček pro dvě osoby: 650 EUR
(bez aktivní účasti doprovázející osoby na tréninku Winter Driving)

Uzávěrka
registrace:

Čtyři týdny před konáním akce

Hotel:

Přenocování ve čtyřhvězdičkovém romantickém hotelu Wastlwirt,
St. Michael im Lungau, Rakousko
www.romantikhotel-wastlwirt.com

REGISTRACE A DOTAZY
Počet účastníků našich exkluzivních řidičských kurzů je omezen. Potřebujete-li podrobnější informace
nebo chcete-li rezervovat účast, obraťte se prosím přímo na svého prodejce vozů Land Rover.

CENA OBSAHUJE
– Dvě noci v hotelu Wastlwirt v rakouské vesničce St. Michael im Lungau, dvojlůžkový pokoj
se snídaní a přístupem do wellnessu
– Uvítání se sklenkou sektu
– Účast na tréninku Winter Driving pro jednu osobu včetně oběda

PROGRAM
26. 2. 2016

Individuální příjezd a registrace v romantickém hotelu Wastlwirt,
St. Michael im Lungau.
18.30 hod.

Setkání v hotelovém baru
Uvítání zástupcem značky Land Rover se sklenkou sektu
Informace o průběhu tréninku Winter Driving
Individuální večerní program

27. 2. 2016

Individuální snídaně
8.00 hod.

Setkání v recepci

8.30 hod.

Společná cesta vlastním autem do Ice Parku Obertauern
(pro účastníky tréninku Winter Driving)

9.00 hod.

První část tréninku Winter Driving

12.00 hod.

Oběd (pro účastníky tréninku Winter Driving)

13.00 hod.

Druhá část tréninku Winter Driving

16.00 hod.

Předání certifikátů, rozloučení
Volný večerní program

28. 2. 2016

Individuální denní program
V bezprostřední blízkosti hotelu se nacházejí lyžařská střediska Obertauern
(20 min. jízdy autem) a Speiereck (12 min. jízdy autem)
Individuální odjezd

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tréninku Winter Driving se mohou zúčastnit osoby ve věku nejméně 25 let, které vlastní platný řidičský průkaz skupiny B.

