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Pozvánka
10. sraz Tatra Register Schweiz
se koná 25. – 28. ervna 2009
ve švýcarském CH-8630 Rüti / ZH

Milí lenové klubu a p átelé veterán eskoslovenské výroby ve Švýcarsku a cizin . Oznamujeme Vám
konání 10. výro ního srazu s atraktivním programem - budete na n m všichni vítáni.
Naš minulý mezinárodní sraz v Aegeri 2004, je mnohým ješt v dobré pam ti.
Setkání se koná v malebné krajin a hlavní stan akce bude v Hotelu Laufenbach v Rüti, kanton Zürich, kde
se bude konat i valná hromada, vyhlášení vít z a budeme se tam spole n stravovat.
Pro ú astníky, kte í se p ihlásí do 31. b ezna 2009 p evezmeme rezervaci pokoj v tomto hotelu, podle
Vašeho p ání. Pozd ji je rezervace ubytování v cí ú astníka.
Rüti leží v malebné, lenité krajin a je vzdáleno jen n kolik minut autem od Rapperswilu, který leží na
curyšském jeze e. Do centrálního Švýcarska se sv toznámym Luzernem to není take daleko. Spousta
atraktivních míst pro prodloužený, prázdninový pobyt.
Cenník ubytování se snídaní v hotelu Laufenbach, p i t ídenní rezervaci:
1 noc jednol žkový pokoj CHF 98.--, dvojl žkový: CHF 165.--, t íl žkový CHF 220.--, (1 noc.)
Zápisné na celou akci idi : 250 CHF
každý spolujezdec: CHF

160 CHF
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Program:
tvrtek 25. ervna 2009

P íjezd ú astník , od 14 h. registrace a p edání podklad , ubytování,
individuální stravování

Pátek 26. ervna 2009

Start sout živé vyjíždky lenitou krajinou, návšt va automobilového muzea
Junod, aperitiv v Bäretswilu, pr jezd údolím Tösstal, oblastí zvanou „šišková“,
ob d v restaurantu „Heubode - Senník“, dále p es Hulftegg, sout ž na výšin
pr smyku, kafí ko a p es Tösstal zp t do Rüti. Ve er se koná valná hromada,
ostatní mají možnost navštívit palírnu ko alky. Spole ná ve e e a benzínové
posezení.

Sobota 27. ervna 2009

Výlet do neznáma, se zkoužkami, sm r kanton Schwyz (st ední Švýcarsko),
Wäggital, p es Sattelegg do klášterního m ste ka Einsiedeln, návšt va
kláštera, indiv. stravovaní, dále odjezd k curyšskému jezeru a p eplavení
trajektem sm r Rüti, spole ná ve e e v hotelu, vyhlášení vít z , p íjemné
posezení, rozlu ka.

Ned le 28. ervna 2009

Bohatá snídan , individuální odjezd ú astník .

Podrobné údaje jsou obsaženy v dokumentaci p edávané v hotelu, doporu ujeme v asné p ihlášení. Pokoje
v hotelu nebudou déle blokovány. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

P ihlášku si stáhn te na naší domovské stránce:
http://www.tatra.ch/html/agenda_09.html

s pozdravem
Tatra ahoj

Silvano Rothenfluh, prezident Tatra Register Schweiz
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