VCC Tatranský Oldtimer, státní zámek Lednice,
jihomoravská města Mikulov a Valtice, jako hlavní
organizátoři si Vám dovolují představit program
a propozice k srazu historických vozidel

5. Pálavský Oldtimer 2022
Mikulov – Valtice – Lednice
26.8. – 28.8. 2022
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Předseda organizačního výboru:

Martin Mladoň, tel.: +421 911 901 757

Podpředsedové organizačního výboru:

MUDr. Michaela Masárová, Jozef Novobilský

Členové organizačního výboru:

Rostislav Koštial, Mária Novobilská, Pavel Trojan
Dobroslava Medlenová, Peter Medlen

Kontakt: palavskyoldtimer@gmail.com
Pálavský Oldtimer 2022 je setkání historických vozidel do roku výroby 1945, které splňují
technické předpisy pro účastníka silničního provozu, mají přidělené platné evidenční číslo nebo
evidenční číslo historického vozidla a zaplacené zákonné pojištění!
Setkání a jízda (cca 90 km) historických vozidel bude probíhat za plného provozu dle propozic,
které dostane každý účastník při prezentaci. Na důležitých křižovatkách budou pořadatelé.
Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel.
Celkový počet je maximálně 55 automobilů a motocyklů a 110 účastníků.
STARTOVNÉ:
Řidič automobilu a motocyklu
Spolujezdec
Dorostenci 10 – 17 let
Děti 0 – 9 let

750.- Kč
550,- Kč
90,- Kč
0,- Kč

ORGANIZÁTOR AKCE UDĚLÍ OCENĚNÍ
-

Concours d' elegance o Pohár starostu města Valtice
Nejlepší ženská posádka
Nejveteránistickejší posádka
Nejstarší automobil
Nejstarší motocykl
Cena kastelána zámku Lednice
Cena starostu města Mikulov

PROGRAM SRAZU
PÁTEK – 26.8.2022
12:00 - 17:00
– příjezd, registrace a ubytování účastníků srazu ve Vinařství u Kapličky v Zaječí
– prohlídka Vinařství

18:00
– společná moravská večeře (svíčková na smetaně) ve Vinařství
SOBOTA – 27.8.2022
7:30 - 8:30 – dodatečná registrace ve Vinařství u Kapličky v Zaječí
8:45 - Start Retro jízdy vinařským krajem, výstavy v městech Mikulov, Lednice a Valtice.
společný oběd

Konkrétny program a trasu pošlem účastníkom 5-6 týždňov pred
veterán zrazom. Zaručujem sa, že trasa bude perfektná ako
každý rok. Nie preto, že by som bol ja taký šikovný, ale preto, že
na Pálave sa iná ako vynikajúca trať urobiť ani nedá....
( Martin Mladoň predseda OV )
19:00 - večerní program:
Moravský večer v sklípku, moravské speciality, moravské víno,
cimbálová muzika, ocenění posádek
NEDĚLE – 28.8.2022
– snídaně, odjezd účastníků a ukončení srazu
Organizátoři si vyhrazuji právo změny programu.

UBYTOVÁNÍ – VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY***
Typ ubytování
POKOJE VINAŘSTVÍ
dvoulůžkový pokoj / 1 osoba / 1 noc
dvoulůžkový pokoj / 2 osoby / 1 noc
třílůžkový pokoj / 3 osoby / 1 noc
čtyřlůžkový apartmán / 1 noc
POKOJE NAD VINICÍ
dvoulůžkový pokoj / 1 osoba / 1 noc
dvoulůžkový pokoj / 2 osoby / 1 noc
Přistýlka / 1 noc
POKOJE RETRO
dvoulůžkový pokoj / 1 osoba / 1 noc
dvoulůžkový pokoj / 2 osoby / 1 noc
třílůžkový pokoj / 3 osoby / 1 noc
POKOJE VYHLÍDKA
dvoulůžkový pokoj / 1 osoba / 1 noc
dvoulůžkový pokoj / 2 osoby / 1 noc
třílůžkový apartmán / 1 noc
čtyřlůžkový apartmán / 1 noc
POKOJE VYHLÍDKA SUPERIOR
dvoulůžkový pokoj / 1 osoba / 1 noc
dvoulůžkový pokoj / 2 osoby / 1 noc
třílůžkový apartmán / 1 noc
čtyřlůžkový apartmán Superior VĚŽ / 1 noc
Přistýlka / 1 noc

Společná večeře – pátek 26.8.2022
Společenský večer – sobota 27.8.2022

Cena (CZK) včetně snídaně
2000,2400,3100,3900,2150,2550,850,2000,2400,3100,2150,2550,3600,4300,2250,2650,3700,4500,850,-

289,- / osoba
1100,- / osoba

V ceně sobotního společenského večera je Moravský večer v sklípku formou bohatýho rautu, 0,75
l vína (resp. džusu) na osobu a cimbálová muzika.
Účastníci si typ pokoje mohou vybrat z výše uvedené nabídky. V případě, že preferované
ubytování nebude k dispozici, alternativní pokoj bude přidělen recepcí hotela.
K celkové ceně ubytování bude automaticky přičtena cena za páteční večeři a sobotní raut (dle
data příjezdu) pro celou posádku.
Nakolik bude naše akce probíhat v plné sezóně a kapacita hotelu je omezená, bude Vám po
schválení přihlášky zaslána faktura za ubytování a stravování. Po uhrazení faktury Vám bude
potvrzená účast na veterán srazu Pálavský Oldtimer 2022.

Přihlášky s rezervací ubytování zašlete mailem: palavskyoldtimer@gmail.com

