Termín:

13.6.2021 (08:00 – 18:30)

Místo výjezdu:

Klimkovice, Lidická 217 (provozovna www.chcikabrio.cz)

Vozidla:

Nissan 350Z
Mazda MX-5
BMW Z4
Mercedes Benz SLK

Trasa:

https://www.chcikabrio.cz/nissan-350z/
https://www.chcikabrio.cz/mazda-mx-5/
https://www.chcikabrio.cz/bmw-z4/
https://www.chcikabrio.cz/mercedes-benz-slk/

Délka trasy 360 km

(START Klimkovice 0 km – Vítkov – Vodní nádrž Slezská Harta – Karlova Studánka 96 km – Jeseník – Kopřivná –
Loučná nad Desnou 176 km – Bělá pod Pradědem – Loučná nad Desnou – Rapotín – Rýmařov 265 km – Podhradí
– Hradec nad Moravicí – CÍL Klimkovice 360 km)

Ostatní:

Během dne najedeme cca 360 km s třemi hlavními zastávkami, na kterých si
řidiči vymění auta. To znamená, že během vyjížďky si vyzkoušíte každý
z našich kabrioletů. Po celou dobu jízdy Vás bude doprovázet vozidlo s
posádkou chcikabrio.cz, která bude zajišťovat hladký průběh jízdy a celého
zážitku. Na konci každé etapy probíhá výměna vozidel.

ETAPA č. 1 - ZA ČERSTVÝM VZDUCHEM
Délka trasy 96 km
Časový harmonogram 08:00 – 10:30 (10:30 – 11:00 pauza)
Klimkovice – Kružberk vodní nádrž (HRÁZ)– Karlova Studánka

První etapa bude dlouhá celých 96 km a zavede nás do lázeňské obce Karlova Studánka. Zde
proběhne první výměna vozidel a bude plánovaná cca 30 minutová pauzu. Libovolně dle chuti
se zastavíme na kafe, napijeme se z místních minerálních pramenů a hlavně se již nadýcháme
čerstvého vzduchu Jesenických hor. Jelikož bude cesta poměrně dlouhá, zastavíme průběžně
ještě u Vodní nádrže Kružberk a Slezská Harta.

ETAPA č. 2 – OKOLO ŠERÁKU
Délka trasy 80 km
Časový harmonogram 11:00 – 14:00 (14:00 – 14:45 pauza)
Karlova Studánka – Jeseník – Kopřivná – Loučná nad Desnou

Druhá etapa bude sice o něco kratší, ale zato si užijeme pořádnou porci zatáček a krásných
výhledů. Cílem bude Loučná nad Desnou, kde si dáme 45 minut pauzu na oběd a nasbíráme síly
na třetí etapu, ve které si projedeme jednu z nejlepších silnic v České republice.

ETAPA č. 3 – CESTA MOTORKÁŘŮ
Délka trasy 89 km
Časový harmonogram 14:45 – 16:30 (16:30 – 16:45 pauza)
Loučná nad Desnou – Bělá pod Pradědem – Loučná nad Desnou - Rapotín – Rýmařov

Ve třetí etapě si projedeme jednu z nejlepších cest v České republice a to sice horský průsmyk
Červenohorského Sedla. A aby nám to nebylo líto, projedeme si jej směrem nahoru i dolu. Pokud
budeme mít dobrý čas a bude nám přát provoz, udělali bychom Vám pár záběrů z dronu, aby
bylo na co vzpomínat i na videu.

ETAPA č. 4 – NĚCO Z HISTORIE „ANEB ZÁVODY DO VRCHU“
Délka trasy 98 km
Časový harmonogram 16:45 – 18:30
Rýmařov – Bruntál - Opava – Klimkovice

V poslední etapě se již budeme nenávratně blížit svému cíli. Ale ještě předtím si v Podhradí na
místních serpentýnách trochu zavzpomínáme, jak se jezdily závody do vrchu (samozřejmě
v pohodovém tempu
). Potom již lehkým „výklusem“ přes Hradec nad Moravicí zamíříme
zpátky do Klimkovic.

NA ZÁVĚR NĚCO MÁLO PRO MOTIVACI

https://www.youtube.com/watch?v=mfWwVUYUoPc&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=jP-P4ZY8kZA
https://www.youtube.com/watch?v=PBpqsdhlxJU
https://www.youtube.com/watch?v=eF9b-2RZVM4

