Harmonogram wydarzenia:
Czwartek 27.08.2020 – turystyka dla chętnych
•

Od 14.00 - zakwaterowanie w hotelu Bartnik i hotelu Gregor

Piątek 28.08.2020 - turystyka i wieczór integracyjny
•
•
•
•

od 10:00 wycieczka krajoznawcza po Kaszubach
18.00 - transfer autokarami na Starówkę Gdańska
19.00 - 22.00 - rejs statkiem; w czasie rejsu kolacja, muzyka i bar (start przy hotelu
Hilton, Gdańsk, ul. Targ Rybny 1)
22.30 - 23.00 - transfer powrotny do hoteli

Sobota 29.08.2020 - dzień na Torze Autodrom Pomorze
•
•

6.30 - 7.30 - śniadanie w hotelach, następnie przejazd na Autodrom Pomorze
(rejestracja uczestników jazd doszkalających i odprawa techniczna)
8.00 - 20.00 - aktywności na torze (w tym przerwa na lunch i odpoczynek 13.00-14.00)

Atrakcje:

➢
➢
➢
➢
➢

8 godzinny trening doskonalenia techniki i bezpieczeństwa jazdy, prowadzony przez
instruktorów z JC Group. Trening w grupach na zmianę z sesjami jazdy dowolnej
bezpłatna profesjonalna hamownia
symulator whellie (jedyny taki w Polsce, który oddaje faktyczny proces stawiania
motocykla na koło)
bezpłatne konsultacje i specjalistyczne dostrajanie zawieszenia motocykli
stała obecność mechanika (podstawowa obsługa serwisowa motocykli, ocena stanu
technicznego)
jazdy testowe na motocyklach demonstracyjnych Ducati
sklepik z odzieżą i gadżetami Ducati
profesjonalne doradztwo naszych sprzedawców
catering
pit-bike

•

21.00 – 01.00 – wspólna kolacja, bar + zabawa z DJ na dziedzińcu Hotelu Bartnik
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Niedziela 30.08.2020
•
•

7.00-10.00 - śniadanie
Do 12.00 - wymeldowanie
Ducati Polska
www.ducatipolska.pl

Ducati Official Distributor in Poland
ul. Pelikanów 18
02-843 Warszawa
ducati@intercars.eu

Zakwaterowanie (28.08 – 30.08/2020) w wybranym hotelu już od 170 zł ze śniadaniami
(zależy od rodzaju i standardu wybranego pokoju). SPECJALNA CENA TYLKO NA HASŁO
„DUCATI” (każdy uczestnik powinien dokonać rezerwacji i bezpośredniej wpłaty na konto
hotelu)
Hotele w ramach Baltic Ducati Weekend
Hotel Bartnik
ul. Tczewska 1
83-032 Pszczółki
tel. 58 683 36 66, 601 653 794
e-mail: rezerwacja@hotel-bartnik.pl , www.hotel-bartnik.pl
Hotel Gregor SA
ul. Tczewska 1A
83-032 Pszczółki
tel. 58 320 55 00, 603 064 670
e-mail: hotel@gregor-sa.com.pl , www.hotel.gregor-sa.com.pl
W sprawie dodatkowych pytań prosimy o mail: ducati@intercars.eu lub motoszkola@op.pl
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