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23. – 26. května
Schwanberg a Schilcherland,
Štýrsko

Mezinárodní

sraz ROVER
2019

Rakouský ROVER Club vás srdečně zve na Mezinárodní sraz
ROVER 2019, na kterém oslaví již 30. výročí své existence.
Jako místo konání této jubilejní události byla vybrána oblast “Schilcherland”, známá také jako Štýrské Toskánsko. Tento region na jihu
Rakouska se proslavil výrobou známého růžového vína a také produkcí tzv. zeleného zlata, jak se někdy říká oleji lisovanému z dýňových
semínek. Sraz se bude konat ve vesnici Schwanberg, která se nachází
přímo uprostřed tohoto nádherného region nedaleko města Eibiswald. Díky své poloze se tak na několik dnů stane středobodem všech
aktivit, jež budou pro vás připraveny.
Těšíme se na účast mnoha domácích i zahraničních posádek a setkání
nejrůznějších lidí, které spojuje stejný zájem o anglické vozy.
DI Thomas Paradeiser
prezident
z Rover Club Austria

Mag.iur. Jutta &
Ing. Andreas Oberweger
organizační tým

Upozornění: z organizačních důvodů je počet posádek omezený na 40. Termín pro
podání přihlášek je 29. března 2019!

Program
Čtvrtek, 23. května

do 17:00 příjezd účastníků, ubytování, seznámení
v hotelu “Zur Alten Post” ve Schwanbergu
18:00 večeře v restauraci tradičního vinařství
“Buschenschank”

Pátek, 24. května

10:00 celodenní výlet do města Piber, kde navštívíme
chov slavných bílých Lipicánských koní. Toto plemeno je
úzce spojené se Španělskou jezdeckou školou ve Vídni.
Odpoledne pojedeme na Red Bull Ring ve Spielbergu,
kde bude k vidění Rover JET 1R, replika experimentálního
turbínového automobilu z roku 1950. Plánujeme take
jízdu našimi auty po závodní trati.
19:30 večeře v hotelu “Zur Alten Post” ve
Schwanbergu

Program
Sobota, 25. května

10:00 celodenní výlet do města Stainz, po cestě
návštěva lisovny olejů v Herbersdorfu, kde proběhne také
oběd. Projížďka historickým parním vlakem
„Flascherlzug“.
19:00 slavnostní galavečer na zámku Hollenegg

Neděle, 26. května

po snídani odjezd do „Kitzeck im Sausal“, nejvýše
položené vinařské vesnice v Rakousku, která se
nachází v hlavní vinařské oblasti na cestě do
Štýrského Hradce (Graz).
Po obědě rozloučení a odjezd dom.

Ubytování
Útulný 3* hotel “Schwan” nebo
luxusní 4* hotel “Zur Alten Post” přímo v centru obce,
alternativně: levnější, dobře udržované a vybavené
privátní pokoje v okolí (na vyžádání)

Ceny
Náklady pro 2 osoby, které zahrnují ubytování na
3 noci ve 3* hotelu, veškerý program srazu, vstupné,
jízdu na Red Bull Ringu, 3 obědy, 2 večeře a galavečer
jsou cca 750,- EUR. Do ceny nejsou zahrnuty nápoje.
Další podrobnosti o cenách lze nalézt v registračním
formuláři.

K dispozici budou parkovací místa pro odstavení tažných vozidel a přívěsů. Všechny trasy a úkoly budou vhodné pro
vozidla bez ohledu na rok výroby. Připravujeme podrobné itineráře všech plánovaných tras včetně cílových adres pro
použití navigací.
Akce je otevřena všem vozidlům vyráběným pod hlavičkou Rover, jako například Land Rover, Range Rover, Rover
Mini, všechny typy MG Rover a také všem vozidlům vybaveným motorem Rover (např. TVR, MG GT V8, Morgan +8,
Lotus, Caterham apod.).

