AMG Winter Sporting ADVANCED
Arjeplog – Laponsko
Nikde inde si nemôžete lepšie natrénovať a úspešne zdokonaliť svoje vodičské schopnosti ako na
ľade a snehu, tam kde je zima najtuhšia – blízko polárneho kruhu. AMG Winter Sporting Vám
ponúka oboje a navyše si pritom vychutnáte aj nádhernú laponskú krajinu. Špeciálne pripravený
program obohatený o jazdu v AMG „Ice Taxi“ či možnosť vydať sa na úžasnú túru na snežných
skútroch je tu pre všetkých, ktorí chcú zažiť niečo mimoriadne.

Termín:

20.01. – 23.01.2017
( piatok – pondelok )

Vzhľadom na obmedzené letové spojenie do Arvidsjaur upozorňujeme, že je nutné počítať
s možnosťou odletu z Viedne už 19.01.2017, resp. s príletom 24.01.2017. Našou snahou je
zabezpečiť čo najkomfortnejšiu prepravu do Švédska. V prípade, že nemáte záujem
o zabezpečenie letenky, prosím oznámte nám túto skutočnosť pri objednávke.

Cena za osobu:

4.100,- Eur

Pozn.: v prípade fakturácie na právnickú alebo fyzickú osobu ( nie súkromná osoba ) je ku cene v zmysle platných
predpisov účtovaná 20% DPH.

V cene je zahrnuté: 3 x ubytovanie, plná penzia s nápojmi počas pobytu vo Švédsku, zapožičanie
AMG vozidiel ( vždy 2 osoby vo vozidle ), teoretický a praktický tréning, transfer z/na letisko
Arvidsjaur.
Cena nezahŕňa: letenku, prípadné tranzitné ubytovanie počas letu do /z Švédska ( v prípade, že
bude potrebné zabezpečiť ubytovanie, počítajte prosím s temínom 19.01. – 24.01.2017),
cestovné poistenie, poistenie storna zájazdu, náklady za užívanie telefónu a minibaru na izbách,
ďaľšie vedľajšie náklady ( napr. výlet na snežných skútroch a pod. ), prípadné ďaľšie vedľajšie
výdavky.
Motor-Car Bratislava, s.r.o. zabezpečí pre účastníkov aj letenku a v prípade potreby aj ubytovanie
počas cesty do / zo Švédska – cenu Vám včas oznámime. V prípade, že nemáte záujem
o zabezpečenie cesty do Švédska ( letenka, príp. ubytovanie ), oznámte nám to prosím ihneď pri
objednávke!
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Program ( zmena programu vyhradená ):
1.deň
- prílet do Arvidsjaur, privítanie v príletovej hale v stánku Mercedes-AMG, transfer do hotela,
ubytovanie
- uvítacie stretnutie, oboznámenie sa s priebehom programu, „zahrievací tréning“
- voľný program, spoločný program a večera
2.deň
3.deň
-

raňajky
teoretická príprava
presun na jazdy – tréning I
obed
tréning II
ukončenie jázd, presun do hotela, voľný program
spoločný program, večera
raňajky, presun na jazdy – zdokonaľovací tréning I
obed
zdokonaľovací tréning II, voľné jazdy, AMG preteky „Race of Champions“
ukončenie jázd, návrat, voľný program
spoločný program, oceňovanie víťazov, večera – tradičný večer v tipi so špecialitami
laponskej kuchyne, možnosť jazdy v tzv. „Ice-Taxi“

4.deň
- raňajky, možnosť jazdy na snežných skútroch
- ukončenie pobytu, transfer na letisko
V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú záväznú objednávku na doleuvedený e-mail alebo fax na
meno A.PONTIKIS.
Kontakt:
Motor-Car Bratislava, s.r.o.
Andrea Pontikis
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Tel.:
+421 2 4929 4418
Mobil: +421 918 500 114
Fax:
+421 2 4929 4929
E-mail: a.pontikis@motor-car.sk
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