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CZ Páteční trasa závodu je dlouhá 100 km a začíná
v Karlových Varech. Protíná Kyselku, Damice, Ostrov
nad Ohří, Jáchymov a končí opět v Karlových Varech.
Čekají na vás měřené úseky a malebná místa.

Přehlídka veteránů v prestižní

Rallye Carlsbad Classic
Lázeňské město Karlovy Vary bude ve dnech
26. a 27. července letošního roku mít tu čest
hostit prestižní soutěž Rallye Carlsbad Classic, zaměřenou na klasické veteránské automobily. Soutěž je ojedinělá nejen věhlasným místem
konání, ale i pečlivě vybranou trasou dlouhou
přibližně 250 km, která povede přes další lázeňská
města. Účastníky navíc jistě naláká také zábava
a hlavní cena pro vítěze závodu v podobě dvou
exemplářů společenských hodinek Junghans
Meister Classic v celkové hodnotě 50 000 Kč.
Rallye Carlsbad Classic, kterou vyhlásil
časopis Auto motor a sport Classic, je tzv. setinová rallye, jednotlivé měřené úseky měří s
přesností na setinu vteřiny. Začínat i končit se
bude v Karlových Varech, v areálu luxusního
pěti hvězdičkového hotelu Savoy Westend, což
samo o sobě slibuje zázemí a prostředí hodné
setkání majitelů klasických automobilů.
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Do Rallye Carlsbad Classic se mohou přihlásit
historická vozidla ve třídách Oldtimer (do roku
výroby 1975) a Youngtimer (rok výroby 1976 1982 a Neoclassic). Kategorie soutěže jsou dvě,
a sice mechanické a digitální stopky, přičemž
zvýhodnění připadne soutěžícím s mechanickými stopkami. Kromě vyznačených měřených
úseků se můžete těšit i na tajné zkoušky, hodnotící vaši zdatnost a připravenost. Pro závodníky je připravena lázeňská rallye klasických
automobilů, která vás uvolní, povznese a vtáhne do soutěže. Cílem je vaše zábava, radost a
kvalitní soutěžení na gentlemanské úrovni s
patřičnou noblesou, kde záleží na přesnosti a
řidičských schopnostech.

Karlových Varech, kde závodníci budou moci
podrobně probrat všechny zážitky z první
části závodu.

Páteční část soutěže se odstartuje v odpoledních hodinách. Po zdolání trasy dlouhé asi
100 km je připraven společenský večer v
prostředí luxusního hotelu Savoy Westend v

Rallye Carlsbad Classic je naprosto jedinečnou
akcí, přinášející zcela neobyčejný zážitek z krásy
klasických vozů, gentlemanské jízdy v úchvatném prostředí a požitku z noblesní zábavy.

Sobotní trasa je dlouhá celkem 150 km
a kopíruje malebná místa na severozápadu Čech pomyslně spojená lázeňským
trojúhelníkem Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy lázně. Na závodníky
na ní čekají náročnější měřené zkoušky,
ale zároveň i oběd v kouzelných Konstantinových Lázních, odkud se pak trasa stáčí
zpět do Karlových varů, kde bude následovat výstava vozidel a především vyhlášení
vítěze závodu.

Přehlídka veteránů v prestižní
Rallye Carlsbad Classic
RU Lázeňské město Karlovy Vary bude ve
dnech 26. a 27. července letošního roku mít tu
čest hostit prestižní soutěž Rallye Carlsbad Classic, zaměřenou na klasické veteránské automobily. Soutěž je ojedinělá nejen věhlasným místem
konání, ale i pečlivě vybranou trasou dlouhou
přibližně 250 km, která povede přes další lázeňská
města. Účastníky navíc jistě naláká také zábava
a hlavní cena pro vítěze závodu v podobě dvou
exemplářů společenských hodinek Junghans
Meister Classic v celkové hodnotě 50 000 Kč.
Rallye Carlsbad Classic, kterou vyhlásil
časopis Auto motor a sport Classic, je tzv. setinová rallye, jednotlivé měřené úseky měří s
přesností na setinu vteřiny. Začínat i končit se
bude v Karlových Varech, v areálu luxusního
pěti hvězdičkového hotelu Savoy Westend, což
samo o sobě slibuje zázemí a prostředí hodné
setkání majitelů klasických automobilů.
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historická vozidla ve třídách Oldtimer (do roku
výroby 1975) a Youngtimer (rok výroby 1976 1982 a Neoclassic). Kategorie soutěže jsou dvě,
a sice mechanické a digitální stopky, přičemž
zvýhodnění připadne soutěžícím s mechanickými stopkami. Kromě vyznačených měřených
úseků se můžete těšit i na tajné zkoušky, hodnotící vaši zdatnost a připravenost. Pro závodníky je připravena lázeňská rallye klasických
automobilů, která vás uvolní, povznese a vtáhne do soutěže. Cílem je vaše zábava, radost a
kvalitní soutěžení na gentlemanské úrovni s
patřičnou noblesou, kde záleží na přesnosti a
řidičských schopnostech.
Páteční část soutěže se odstartuje v odpoledních hodinách. Po zdolání trasy dlouhé asi
100 km je připraven společenský večer v
prostředí luxusního hotelu Savoy Westend v

Sobotní trasa o délce 150 km je vymezena lázeňským
trojúhelníkem Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Františkovy Lázně. I zde se můžete těšit na měřené úseky, tři
části trasy a oběd v Konstantinových lázních.

RU Páteční trasa závodu je dlouhá 100 km a začíná
v Karlových Varech. Protíná Kyselku, Damice, Ostrov
nad Ohří, Jáchymov a končí opět v Karlových Varech.
Čekají na vás měřené úseky a malebná místa.

Sobotní trasa o délce 150 km je vymezena lázeňským
trojúhelníkem Karlovy Vary - Mariánské Lázně Františkovy Lázně. I zde se můžete těšit na měřené
úseky, tři části trasy a oběd v Konstantinových
lázních.

EN Páteční trasa závodu je dlouhá 100 km
a začíná v Karlových Varech. Protíná Kyselku,
Damice, Ostrov nad Ohří, Jáchymov a končí opět
v Karlových Varech. Čekají na vás měřené úseky a
malebná místa.
Sobotní trasa o délce 150 km je vymezena lázeňským
trojúhelníkem Karlovy Vary - Mariánské Lázně Františkovy Lázně. I zde se můžete těšit na měřené
úseky, tři části trasy a oběd v Konstantinových
lázních.
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části závodu.
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klasických vozů, gentlemanské jízdy v úchvat- historická vozidla ve třídách Oldtimer (do roku
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kvalitní soutěžení na gentlemanské úrovni s
patřičnou noblesou, kde záleží na přesnosti a
řidičských schopnostech.
Páteční část soutěže se odstartuje v odpoledních hodinách. Po zdolání trasy dlouhé asi
100 km je připraven společenský večer v
prostředí luxusního hotelu Savoy Westend
v Karlových Varech, kde závodníci budou
moci podrobně probrat všechny zážitky z
první části závodu.
Sobotní trasa je dlouhá celkem 150 km
a kopíruje malebná místa na severozápadu Čech pomyslně spojená lázeňským
trojúhelníkem Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy lázně. Na závodníky
na ní čekají náročnější měřené zkoušky,
ale zároveň i oběd v kouzelných Konstantinových Lázních, odkud se pak trasa stáčí
zpět do Karlových varů, kde bude následovat výstava vozidel a především vyhlášení
vítěze závodu.
Rallye Carlsbad Classic je naprosto jedinečnou
akcí, přinášející zcela neobyčejný zážitek z
krásy klasických vozů, gentlemanské jízdy
v úchvatném prostředí a požitku z noblesní
zábavy.

PIVOVAR | RESTAURACE | KAVÁRNA | MUZEUM JANA BECHERA
BECHERPLATZ je místem, kde spirálou času vstoupíte do dob dávno minulých, do doby rozkvětu
města, do doby “Zlatého věku” Karlových Varů! Vznikl přestavbou 170 let staré továrny kde se vyráběl
světoznámý likér Becherovka.

ПИВОВАРНЯ| РЕСТОРАН| КАФЕТЕРИЙ| МУЗЕЙ ЯНА БЕХЕРА
“Бехерплац это место, где по спирали времени Вы попадете в давно минувшие времена,
во времена расцвета города, во времена "золотого века" Карловых Вар! Она возникла
в результате перестройки старой фабрики возрастом 170 лет, где производился всемирно
известный ликер Бехеровка”.

BREWERY| RESTAURANT | CAFE| JANA BECHER MUSEUM

Becherplatz is a site where you step through spirals of time to olden days, the town´s burgeoning times,
the "Golden Age" of Karlovy Vary! This is a modern conversion of a 170-year-old factory where the world
famous Becherovka liquor was made.

T.G.Masaryka 57
Karlovy Vary 360 01
Telefon: +420 353 599 999
www.becherplatz.cz

