POZVÁNKA
Milý priatelia, modelári ponoriek
Záujmové

združenie

modelárov

ponoriek

Rakúsko

„Interessengemeinschaft Modell–U-Boote Austria“ usporiada v
dňoch

16. a 17. Septembra 2017,

„11. medzinárodné stretnutie modelárov ponoriek“
v rekreačnom zariadení s prírodným kúpaliskom Neulengbach.
Týmto Vás srdečne pozývame na toto podujatie.
Tak ako minule, ani teraz sme nezabudli na skutočnosť, že bude chcieť zostať v Neulengbachu aj po
stretnutí a spríjemniť si pobyt u nás.
Taktiež pre samotné stretrnutie sme pripravili zopár atrakcíí, na ktoré by sme chceli upozorniť. Budú to
okrem iného súťaž v jazdy pre deti, nočné jazdy v sprievode hudby, imitácie hmly na vode, svetelnými
efektmi a atrakciou, o ktorej zatiaľ viac neprezradíme lebo bude našim prekvapením.
Nebudú chýbať predvádzacie jazdy pre divákov, voľba najkrajšieho modelu podujatia a udelenie
putovného pohára a obľúbený príjemný večer pri poháriku, ako zavŕšenie stretnutia.
Pre každého účastníka je pripravený certifikát a malá pozornosť.
Počas obidvoch dní sa bude k ponorkám potápať potápač a bude ich natáčať a fotografovať.
Podrobné informácie o príjazdovej ceste, zozname možného ubytovania a harmonogram pripraveného
programu podujatia su priložené k tomuto listu.
So srdečným pozdravom
Jazdy určené pre deti (vyhradený bude malý bazén)

Hans Hofmann
Záujmové združenie modelárov ponoriek
Rakúsko
(Interessengemeinschaft Modell U-Boote
Austria)

11. medzinárodné stretnutie modelárov
ponoriek - Neulengbach
16. a 17. September 2017
rekreačné zariadenie s prírodným kúpaliskom
Neulengbach

záujmové združenie modelárov ponoriek Rakúsko

Usporiadateľ:

Interessengemeinschaft Modell-U-Boote Austria
Miesto:

rekreačné zariadenie s prírodným kupaliskom
Badstraße 180
3040 Neulengbach

Štartovné:

?????? – dobrovoľné !!!!

Prihlášky:

Hans Hofmann
Dänekeplatz 5/9
A-3052 Neustift Innermanzing
0043 / 676 / 400 20 11
hans.hofmann1@aon.at

Uzávierka prihlášok:

15. September 2017

Deň príjazdu:

s obytnými autami a karavanmi od piatku

Ubytovanie v areáli:

povolené sú obytné auté a karavny.
za obytné auto alebo karavan bude paušálne učtovaný poplatok
prevádzkovateľom kúpaliska suma 12,0- EUR (Elektrina, voda,...)

Ubytovanie v izbách:

prosím zarezervujte si ubytovanie ako pred 2 rokmi na základe zoznamu každý
vo vlastnej réžií

Občerstvenie:

podľa najmilšej chuti vo forme od kávy, koláčov a „ak bude biť na poplach“ o
to je taktiež postarané

V zmysle samotného názvu podujatia, prosíme o porozumenie že povolené sú výlučne iba modely ponoriek.
Ďalej musia to byť modely s pevne uzavretým mazivom a voda ním nesmie byť znečistená.

Usporiadateľ nezodpovedá za úrazy a škody !!!
Budeme veľmi radi ak ťa budeme môcť na našom stretnutí privítať ako účastníka. Pokúsime sa urobiť
všetko, aby sa toto podujatie stalo pre teba nezabudnuteľným.
za
záujmové združenie modelárov ponoriek Rakúsko
Interessengemeinschaft Modell-U-Boote Austria

Hans Hofmann

11. medzinárodné stretnutie modelárov
ponoriek v Neulengbachu
16. a 17. Septembra 2017
rekreačné stredisko s prírodným kúpaliskom
Neulengbach

PROGRAM
Časy sú iba orientačné a slúžia iba ako časová osnova a určite nieje
našim cielom držať sa ich úpenliovo presne na minútu.
Zámerom podujatia je príjemná a kľudná atmosféra bez zbytočného stresu.

Sobota, 16. September 2017
09.00
09.15
14.00
17.00
18.30
20.00

Privítanie a slávnostné otvorenie podujatia
spolu s pokynmi k jazdeniu
Voľné jazdy
Jazdy určené pre deti (vyhradený bude malý bazén)
Jazda zručnosti mini ponorkou ( v Akváriu)
Večera
Nočné jazdy, neskôr príjemné posedenie

Nedeľa, 17. September 2017
09.00
11.00
14.00
16.00
od 17.00

Voľné jazdy
Krstenie ponoriek
Jazdy určené pre deti (vyhradený bude malý bazén)
Ukončenie podujatia
vyhlásenie výsledkov - odovzdanie putovného pohára
majitľovi najkrajšieho modelu ponorky
Rozchod

******************************************************************************************

PRÍJAZD
Dialnica A1 zo smeru Viedeň :


Použite výjazd „Altlengbach“



Na kruhovom objazde odbočte vpravo smerom
na Neulengbach (B19)



Po prejdení cca. 8 km prídete do Neulengbach-u
k ďalšiemu kruhovému objazdu (pri Bille)



Na kruhovom objazde odbočte vpravo



Prejdite popod malý most, vľavo uvidíte
benzínovú pumpu



Po cca. 300m odbočte vpravo, prídete na veľké
priestranstvo



Prejdite na jeho koniec a nájdite si miesto na
zaparkovanie – prišli ste pred rekreačné
zariadenie s prírodným kúpaliskom

Dialnica A1 zo smeru Salzburg :


použite dialničný výjazd „St. Christophen“
pokračujte po ceste ďalej (cca. 3km) ku
kruhovému objazdu po ceste B19



na kruhovom objazde odbočte smerom vľavo
smerom na Neulengbach a Tulln



po prejdení 2 km prídete opäť k ďalšiemu
kruhovému objazdu (pri Bille)



Na kruhovom objazde odbočte vpravo



Prejdite popod malý most, vľavo uvidíte
benzínovú pumpu



po cca. 300m odbočte vpravo, prídete na veľké
priestranstvo



prejdite na jeho koniec a nájdite si miesto na
zaparkovanie – prišli ste pred rekreačné
zariadenie s prírodným kúpaliskom

Pri dialničnom výjazde St. Christophen a Altlengbach budú umiestnené malé zelené označenia formátu A4 – s motívom
ponorky. Pokračujte podľa značenia a prídete priamo pred rekreačné zariadenie s prírodným kúpaliskom.

ZOZNAM MOŽNÉHO UBYTOVANIA

Penzión / Hostinec

Ulica

Miesto

PSČ

Tel.

Počet izieb

GASHAUS

Raipoltenbach

Neulengbach

3040

0043 / 2772 / 52947

SCHABSCHNEIDER

Hauptstraße 1

gasthof@schabschneider.com

NEULENGBACH 2017
Lôžka

Cena v €

Raňajky

8

2

prib.€30,00- / osoba / noc

v cene

10

3

prib. €30,00- / osoba / noc

v cene

1

4

prib. €30,00- / osoba / noc

v cene

prib. €39,00- / osoba / noc

v cene

jednolôžková izba
PRIVATPENSION

Birkengasse 2

Kirchstetten

3062

SPENDLHOFER

josef.spendlhofer@aon.at

GASTHOF

Hauptstraße 23

SCHMÖLZ

( bei der Kirche)

GASTHOF

Totzenbach 3

S.Christophen

3062

0043 / 2772 / 52431
gasthofschmoelz@aon.at

Totzenbach

3062

GNASMÜLLER
GASTHOF

0043 / 664 / 36 77 389

0043 / 2743 / 8242
gasthof.gnasmueller@aon.at

Hauptstraße 4

Plankenberg

3451

SULZER STUB'N

0043 / 2274 / 3111-0
sulzerstubn@aon.at

2 zdvojené izby s 4 lôžkami spolu, k dispozícii sú aj ako 3-lôžkové
GASTHOF

St.Christophen 2

St.Christophen

3051

LAZELBERGER
Hotel LENGBACHHOF

pensionlazelberger@gmail.com
Steinhäusl 8

Altlengbach

3033

Hotel METROPOL

0043 / 2774 / 22240
hotel@lengbachhof.at

Familie Böswarth
Hotel STEINBERGER

0043 / 2772 / 523 81

Hauptstraße 52

Schillerplatz 1

Altlengbach

St. Pölten

3033

3100

0043 / 2774 / 2289-0

prib.4

2

3

prib. €25,00- / osoba / noc

v cene

1

2

prib. €25,00- / osoba / noc

v cene

2

1

prib. €25,00- / osoba / noc

v cene

5

2

€40,00- / osoba / noc

v cene

1

1

€45,00- / osoba / noc

v cene

prib.2,5

4

2

prib. €26,0- / osoba / noc

v cene

prib.7

prib.6

Sprchy a WC na chodbě
4

2

€33,50- / izba / noc

v cene

1

1

€35,- / osoba / noc

v cene

nebo 2

3

€ na vyžádání /izba / noc

v cene

8

2

€50,0 bis 60,0- / izba / noc

1

3

€30,0 bis 35,0- / izba / noc

104

2

alebo tiež jednolôžková izba

prib.2,5

€54,00- / osoba / noc

v cene

prib.9

€75,00+ / osoba / noc

v cene

2

€ 76,0 bis 98,0- / osoba / noc

v cene

reservierung@hotel-steinberger.at

15

1

€ 55,0 bis75,0- / osoba / noc

v cene

0043 / 2742 / 70700-132

87

prib. €100,0- / izba / noc

bez

prib. €100,0- / izba / noc

v cene

alebo tiež jednolôžková izba

prib.10,5

v cene

48

office@hotel-metropol.at

km k bazénu

všetky ceny sú k mesiacu Máj 2015
POZOR: Ubytovanie si prosím zarezervujte vo vlastnom záujme čo najskôr , inak sa môže stať, že sa stretnete s nedostatkom izieb !

prib.6

prib.25

