P O Z VÁ N K A
Královéhradecká veterán
rallye 2017
24. - 27. 8. 2017
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17. Královéhradecká veterán rallye 2017
Vážené dámy, pánové a všichni příznivci historických vozidel. Dovolujeme si Vás
co nejsrdečněji pozvat na již 17. Královehradeckou rallye memoriálu Zdeňka Kuthana. I když nemáte doma parní stroj, přijeďte se svým historickým automobilem či
motocyklem na pohodovou výletní jízdu do Deštného v Orlických horách určenou pro
vozidla do roku výroby 1960 a zajímavé stroje do roku výroby 1970.

PROGRAM:
čtvrtek 24. srpna
příjezd účastníků v odpoledních či večerních hodinách Alfa rezort
Deštné v Orlických horách

pátek 25. srpna
Start 9:00 !!!
Exkurze výroby automobilových dílů pro Škoda Auto Kvasiny
Návštěva technického muzea parních strojů Žamberk
Cca 100km výlet krásnou krajinou Orlických hor se zajimavými zastávkami zpět
do Deštného

sobota 26. srpna
Výletní pohodová jízda do metropole Královehradeckého kraje s návštěvou
zajímavých kulturních památek po trase.
V HK návštěva vyhlášené akce „Nábřeží paromilů“ což je největší evropské
setkání všech funkčních parních strojů od parní mlátičky až po lokomobily.
Pro ty, kteří si nechtějí umazat sváteční bílý šat sazemi z čoudícího Sentinelu,
máme připravenou návštěvu dominanty Hradce Králové, nově zrekonstruované
Bílé věže. Trať soutěže bude v délce cca 100 km s návratem do Alfa rezortu
v Deštném.
Po vyhlášení výsledků tradiční večerní program s grilováním a hudbou.

neděle 27. srpna
Individuální výlet - lehký trackový výšlap na Špičák
Rozloučení s účastníky – odjezd

U BY T O VÁ N Í :
Vzhledem k poptávce po solidnějším ubytování byl opět vybrán hotel ALFA
rezort **** v Deštném v Orlických horách www.alfarezort.cz tel: 773 100 119.
Ubytování si objednává a hradí každý účastník individuálně.
Účastníkům rallye bude poskytnuta sleva na ubytování po zaslání kódu
„veterán rallye HK“. Cena za ubytování je od 695,- Kč/osobu se snídaní za noc.
Vklad 1.400 Kč / osoba, děti do 14 let: 700,- Kč / osobu, děti do 6 let zdarma
Z vkladu je hrazeno: čtvrtek – večeře, pátek a sobota – obědy a večeře,
v sobotu grilování. Veškeré vstupy na kulturní památky, občerstvení na trase,
ceny pro vítěze atd.
Uzávěrka přihlášek je do 10. Srpna 2017 na e-mail vetranklubhk@seznam.cz.
Nebo je možno zaslat přihlášku poštou na adresu: Veterán Car Club Pražská 153,
Hradec Králové 500 04
Upozornění:
Všechna vozidla musí splňovat podmínky na silničních komunikacích. Každý
účastník jede na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.
Z technických důvodů budou automobily s přepravníky parkovány mimo
objekt ALFA rezort v nedaleké Obci Deštné v Orl. h. s ostrahou dle instrukcí
pořadatelů.
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