MEGHÍVÓ!
II.

NEMZETKÖZI VETERÁNJÁRMŰ TALÁLKOZÓ-, és KIÁLLÍTÁS
„Földön, vízen, levegőben Balatonfenyvesen”
2017. június 09-11.

Kedves Veterános Barátunk!
Balatonfenyvesi Önkormányzat felkérésére – hagyományteremtő szándékkal - veteránjármű kiállítást szervezünk, melyre
szeretettel meghívunk. A kikötő területén berendezett statikus kiállítás, idén túra programokkal is kiegészül.
Megfelelő számú jelentkező esetén már péntek reggel indul a program, Balaton felvidéki magán gyűjtemény megtekintésével:
9:00 Gyülekezés (előzetes regisztráció alapján) a Szántódi-rév állomáson
9:30-as komppal áthajózás Tihanyba. Konvojos kirándulás a Káli-medencében,
12:00-14:00 veteránjármű kiállítás megtekintése
15:00-16:00 Szigligeti-vár megtekintése
17:00 Érkezés Balatonfenyvesre, kiállító-tér elfoglalása
19:00-20:00 Vacsora
Aki a délelőtti túrán nem tud részt venni, szeretettel várjuk 15:00-tól a kiállítás helyszínén, Balatonfenyves Jacht-kikötő Kinizsi utca 1.
Pénteken 18 óráig kell elfoglalnunk a helyünket és vasárnap 16 óráig tart a rendezvény. Járműveink a kikötő területén leszalagozva
lesznek megtekinthetők.
Ebben az évben katonai hagyományőrző barátaink is részt vesznek a rendezvényen, II. Világháborús Tábor felépítésével, érdekes
járművekkel és különleges eszközökkel. A pénteki bográcsos vacsorát a táborban fogyaszthatjuk el.
Szombati program:
7:00-8:00 Reggeli (Kölcsey Ferenc utca 40.)
8:00 Délelőtt túra (kb.90 km) Vörsi Tűzoltó Múzeum, valamint a Kis-Balaton érintésével a Kányavári sziget meglátogatása.
Időjárástól függően meglátogatjuk a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumot, majd indulunk vissza Balatonfenyvesre.
13:00-14:00 Ebéd a megszokott helyen. (Kölcsey Ferenc utca 40.)
14:15 Kisvasutas kirándulás Pálmajorba (részvételi díj tartalmazza)
Szőlőhegy-, és nedűjének szemrevételezése, vidámság, friss levegő, stb.
17:11 Kisvasút indulás vissza Balatonfenyvesre.
18:30-19:30 Vacsora a megszokott helyen.
20:00- Baráti eszmecsere a Főhadiszálláson, Zenepavilonnál koncertek élvezése, közös időtöltés.
Vasárnapi program:
7:30-8:30 Reggeli (Kölcsey Ferenc utca 40.)
9:30
Városi felvonulás, „dudálós” ébresztés
11:00-12:00
Egy órás hajókirándulás a Balatonon (részvételi díj tartalmazza)
12:30-13:00
„Oldtimer” Aukció (megfelelő számú jelentkezés estén)
13:30-14:30
Ebéd a megszokott helyen. (Kölcsey Ferenc utca 40.)
15:00-15:30
Oklevélosztás, rendezvényzárás, könnyes búcsú
A rendezvény részvételi díja:
9.500Ft/fő
1945 előtti jármű esetén:
6.000Ft/fő (max. 2 fő részére)
12 év alatt (szülői felügyelettel)
6.000Ft/fő
6 év alatt (szülői felügyelettel)
ingyenes, amely tartalmazza:
• a teljes hétvégi étkezést (péntek vacsora, szombat reggeli, ebéd, vacsora, vasárnap reggeli, ebéd)
• a programokon való részvételt (túra, vonatozás, hajózás, vetélkedő, koncertek, mérsékelt italfogyasztás)
Különböző szállás lehetőségek közül lehet választani 3-5.000 Ft/fő/éj áron.
1. Ifjúsági szálló, közvetlenül a kikötő mellett (saját Balaton parttal). Az elhelyezés 4-6 ágyas szobákban,
3.000Ft/fő/éjszaka IFA-val. (Saját törölköző szükséges.)
2. Új építésű turistaház (300m-re) 2-3-ágyas szobákban 4.500 Ft/fő/éj
3. Apartman szállás foglalás egyedi ajánlat alapján: Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
Cím: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Telefon/Fax: +36 (85) 460 500
Részvétel, előzetes regisztráció alapján történik.
A jelentkezés elfogadását minden esetben telefonon vagy e-mailben megerősítjük.
http://www.pecsiveteran.hu
Kérjük, hogy részvételi szándékot (a szállásfoglalás miatt)
június 2-ig mindenképpen jelezzétek.
Baráti üdvözlettel:
Bútor Béla elnök
30/581-48-27
VETERÁN Autó,- és Motorbarátok Egyesülete Pécs
pecsiveteran@pecsiveteran.hu

