
JAGUAR LAND ROVER WINTER DRIVING 2018 

Mráz, sníh a led. To jsou nejlepší předpoklady pro pořádnou jízdu – v rámci našeho dvoudenního zimního 
tréninkového programu v salcburském Lungau.

Zažijte matku přírodu z té nejkrásnější stránky ve středisku zimních sportů, které je oficiálním rakouským 
držitelem nejvyšší příčky v množství sněhu i slunečných dnů. Jednoduše dokonalé místo, kde můžete 
mimo sjezdovky vyzkoušet některé z nejvýkonnějších vozů na samé hranici jejich možností. To vše 
samozřejmě pod vedením zkušených instruktorů.

Po krátké teoretické části následuje to nejatraktivnější – různé tréninkové jednotky v některém z modelů 
značek Jaguar nebo Land Rover. Vyzkoušíte si brzdné a vyhýbací manévry i jízdu do extrémního stoupání 
a z prudkého kopce. Třešničkou na dortu bude dynamická jízda ve vyšších rychlostech.

Ubytováni budete v hotelu Gambswirt přímo v srdci Tamswegu, jen 10 minut autem od oblíbeného 
lyžařského střediska Grosseck-Speiereck. Nedávno modernizovaný alpský hotel nabízí působivou wellness 
zónu o rozloze přes 250 m2, v níž najdete saunové centrum i masážní a fitness studio. Užijte si dokonalou 
relaxaci po vzrušujícím dni na sjezdovce.

Zkusíte to? Zajistěte si už teď jedno z atraktivních míst. Těšit se můžete na vzrušující zážitek, na který jen 
tak nezapomenete.
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ŽHAVÉ ZÁŽITKY.
NA SNĚHU A LEDU.



PODROBNÉ ÚDAJE O AKCI
Termíny:     26.–28. 1. 2018 

Program Winter Driving ve Winterfahrparku Lungau

     2.–4. 2. 2018 
Program Winter Driving v Ice Parku Obertauern

Cena:   Cena za víkendový balíček pro jednu osobu ( jednolůžkový pokoj): 
   650 eur  

   Cena za víkendový balíček pro dvě osoby (dvojlůžkový pokoj): 
   750 eur (bez aktivní účasti doprovázející osoby na jízdách)
   1 150 eur (aktivní účast obou osob na jízdách)

Hotel:    Gasthof Gambswirt, Tamsweg v salcburském Lungau,  
   http://www.gambswirt.at

CENA OBSAHUJE
Dvě noci v hotelu Gasthof Gambswirt, Tamsweg, včetně snídaně, uvítání nad sklenkou sektu a používání  
hotelové wellness zóny, účast na akci Winter Driving.

REGISTRACE A DOTAZY
Do našich exkluzivních řidičských kurzů přijímáme pouze omezený počet účastníků.
Potřebujete-li podrobnější údaje nebo chcete-li si rezervovat účast, obraťte se na autorizované  
partnery Jaguar nebo Land Rover ve své blízkosti.

https://dealerportal.jlrext.com/,DanaInfo=www.gambswirt.at+
https://dealerportal.jlrext.com/retailer-locator/,DanaInfo=www.jaguar.cz,SSL+index.html
https://dealerportal.jlrext.com/ownership/dealers/,DanaInfo=www.landrover.cz,SSL+index.html


PROGRAM
1. den:       Individuální příjezd a registrace v hotelu Gambswirt, Tamsweg,  

vzdáleného asi 25 minut od Obertauern
  18.30 hod.:    Setkání v hotelové hale 

Uvítání zástupcem značky Jaguar Land Rover nad sklenkou sektu 
Informace o průběhu akce Winter Driving, individuální večerní program  
(večeře, wellness)

2. den:    Individuální snídaně 
   08.00 hod.:   Setkání v recepci 
  08.30 hod.:    Společná jízda vlastními vozy na místo konání řidičského kurzu pro účastníky  

akce Winter Driving (cca 15 min. od hotelu)
  09.00 hod.:   První část programu Winter Driving
  12.00 hod.:   Oběd (pro účastníky akce Winter Driving) 
  13.00 hod.:   Druhá část programu Winter Driving 
  16.00 hod.:    Rozloučení, předání certifikátů 

Individuální odjezd
 

  
3. den:     Odhlášení z hotelu a individuální denní program 

Doporučení: oblast Grosseck-Speiereck (12 km / 10 min. od hotelu)  
nebo Obertauern (28 km / 25 min. od hotelu)

 

Důležité upozornění: Účastníkům akce musí být nejméně 25 let a musí mít platný řidičský průkaz skupiny B.  

Winterfahrpark Lungau
Fegendorf 11, A-5592 Thomatal 

Ice Park Obertauern
Seefeldnerweg 1, A-5563 Tweng 

Gasthof Gambswirt
Marktplatz 5, A-5580 Tamsweg 


