Karkonosze Ride Event – agenda
PIĄTEK 11.08.2017
- 8.30 – 9.45 zbieramy się w salonie TRIUMPH-Warszawa Aleje Jerozolimskie 200
- 10.00 wyjeżdżamy grupą w kierunku Zamek Bolków - parking pod zamkiem.
- 15.30 – 16.30 dla innych podróżnych z całej Polski jest to miejsce spotkanie do II część trasy.
Po drodze 3-4 przystanki na zmianę w motocyklach testowych

- około 19-20 dojazd na miejsce
- do rana dojazd uczestników jadących z innych kierunków Polski
SOBOTA 12.08.2017
- 8.00 – 9.30 śniadanie
- 10.00 – 12.00 grupowe jazdy testowe motocyklami Triumph (konieczne wcześniejsze zapisy)” Trasa
100 zakrętów ”
- 13.00 – 18.00 wyjazd „Dookoła gór „ na motocyklach; trasa 114km
- 18.00 – 19.30 wolne jazdy testowe
- 20.00 – biesiada
NIEDZIELA 13.08.2017
- 8.00 – 11.00 śniadanie
- 8.30 – 11.30 jazdy testowe „ Trasa 100 zakrętów” (konieczne wcześniejsze zapisy) ; trasa 126km
- 12.00 – przygotowania do powrotu
- 20.00 powrót do Warszawy salon Triumph Warszawa; trasa 523km

Zapisz się na www.warszawa.triumphpolska.pl w zakładce EVENTY
salon.warszawa@triumphpolska.pl
albo zadzwoń: 538 222 888

Karkonosze RIDE EVENT to wspaniała okazja
do wspólnego spędzenia ekscytującego weekendu z motocyklami TRIUMPH.
Rusz z nami spod salonu TRIUMHP w Warszawie
lub dołącz do nas w dowolnym miejscu na trasie.

Spindlerova Bouda.

Położony na szczycie Karkonoszy, istniejące od 1784 roku jako schronisko, przebudowane do
dzisiejszej formy w 1824 roku, a po pożarze w 2005 roku odbudowane i działający do dziś jako
Hotel & Spa zapewnia klimatyczne pokoje hotelowe, nowoczesną infrastrukturę z sauną i basenem
oraz niezapomniane widoki, zaś TRIUMPH POLSKA zapewnia niesamowitą trasę , motocykle demo i
jazdy testowe, wspaniałą zabawę i nagrody dla uczestników.

1. Dla pierwszych ośmiu osób, którzy zapiszą się na rajd z wykupem opcji z pokojami hotelowymi,
organizator zapewnia motocykle demo do dyspozycji na trasę przejazdu od salonu motocykli
TRIUMPH w Warszawie (Al. Jerozolimskie 200) do miejsca imprezy (Spindlerovy Młyn, Czechy) wraz z
powrotem z rajdu.
2. Uczestnicy podczas trasy przejazdu będą wymieniać się motocyklami demo w celu sprawdzenia i
testowania każdego modelu z parku maszyn importera marki.
3. Podczas trwania imprezy pozostali uczestnicy mogą wziąć udział w jazdach testowych na
motocyklach demo.
4. Przejazd motocyklami demo oraz jazdy testowe podczas trwania imprezy są bezpłatne.

Koszt w opcji HB z pokojami hotelowymi to 90 Euro/ osoba. Jest możliwość uczestniczenia w imprezie
na własnych motocyklach i korzystania z campingu w miasteczku (rezerwacje we własnym zakresie
Autokemp Špindlerův Mlýn

, Špindlerův Mlýn 276, 543 51 Špindlerův Mlýn, Czechy; tel: +420 499

523 534)

TRIUMPH POLSKA nie pobiera żadnych opłat organizacyjnych. Podana cena pokrywa koszty
zakwaterowania i wyżywienia.
Do wyjazdu należy doliczyć koszty paliwa.

Kontakt:
SALON MOTOCYKLI TRIUMPH WARSZAWA
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, tel. +48 538 222 888
salon.warszawa@triumphpolska.pl www.warszawa.triumphpolska.pl
Organizator:
TRIUMPH POLSKA, Almot Mikołaj Sibora spóła komandytowa
Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie, NIP 556-267-81-93

