MEGHÍVÓ!
I. NEMZETKÖZI VETERÁNJÁRMŰ TALÁLKOZÓ-, és KIÁLLÍTÁS
„Földön, vízen, levegőben Balatonfenyvesen”
2018.június 08-10.
Kedves Veterános Barátunk!
Balatonfenyvesi Önkormányzat felkérésére veteránjármű kiállítást szervezünk, melyre szeretettel meghívunk.
A hagyományos Veteránjármű Találkozóktól eltérően, itt minket szórakoztatnak. A hétvége a kikapcsolódásé, nem
lesznek hosszú túrák, embert próbáló feladatok. A kiállítás ideje alatt kisebb csoportokban ellátogatunk a szomszédos
településekre, de a kiállítótér folyamatosan üzemel. A járművek a kikötő területén leszalagozva lesznek
megtekinthetők.
Pénteken 18 óráig kell elfoglalnunk a helyünket és vasárnap 15 óráig tart a rendezvény.
Katonai hagyományőrző barátaink is részt vesznek a rendezvényen, II. Világháborús Tábor felépítésével, érdekes
járművekkel és különleges eszközökkel.
Szombati program:
7:00-8:00 Reggeli (Kölcsey Ferenc utca 40.)
8:00 Délelőtt túra (kb.90 km)
13:00-14:00 Ebéd a megszokott helyen. (Kölcsey Ferenc utca 40.)
14:30 Közös Kirándulás autó nélkül
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.)
10:00 Városi felvonulás, „dudálós” ébresztés
11:00-12:00 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:
1945 előtti jármű esetén:
12 év alatt (szülői felügyelettel)
6 év alatt (szülői felügyelettel)

9.500Ft/fő
6.000Ft/fő (max. 2 fő részére)
6.000Ft/fő
ingyenes,

A részvételi díj tartalmazza:

a teljes hétvégi étkezést (péntek vacsora, szombat reggeli, ebéd, vacsora, vasárnap reggeli, ebéd)
 a programokon való részvételt (túra, hajózás, vetélkedő, koncertek, mérsékelt italfogyasztás)
A részvételi díj NEM tartalmazza a szállás díját!

Különböző szállás lehetőségek közül lehet választani:
1. Ifjúsági szálló, közvetlenül a kikötő mellett. Az elhelyezés 4-6 ágyas szobákban, szobánként saját fürdőszobával.
3.000Ft/fő/éjszaka IFA-val. (Saját törölköző szükséges.)
2. Új építésű turistaház a kikötőtől 300 méter távolságban, magasabb felszereltséggel. 4-5.000Ft/fő/éjszaka
3. Szállodai elhelyezés a kikötő új szállodában. (egyedi ajánlat alapján: Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület (Cím:
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Telefon/Fax: +36 (85) 460 500)
A 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) május 10-ig mindenképpen jelezzétek.
Baráti üdvözlettel:
Bútor Béla
elnök
30/581-48-27
VETERÁN Autó,- és Motorbarátok Egyesülete Pécs

pecsiveteran@pecsiveteran.hu

