
 

 

Мова
Австр

 
 З

S
 О

д
 В
 Р
 В

п
 
ЧЕТВ
 
День 
Намет
Парку
Ебенц
A-481
 
З 14:0
 
Проха
містеч
прогр
 
Реєст
 
З 20:0
 
О 21:0
 
 
П’ЯТ
 
З 08:3
 
ВАРІ
 
BRP-
Ротак
A-462
 
Або 
 
ВАРІ
Spyde
 

а йде про те
рії з заверш

Зустріньтес
Spyder. 
Отримайте 
для себе кра
Відвідайте з
Розділіть пр
Візьміть уч
пунктах! 

ВЕР, 8 ЧЕР

прибуття в
тове містечк
увальний ма
цвейерштра
13-Альтмюн

00 до 22:00 

ання спочат
чку. На реє
рами заходу)

раційний пу

00 до 23:00 з

00 - коротки

ТНИЦЯ, 9 Ч

30 до 13:00 

ІАНТ 1 – ек

Powertrain 
ксштрассе 1 
23 Гунскірхе

ІАНТ 2 - по
er Grossglock

http

е, щоб зібр
шальною по

ся й подола

задоволенн
сиві пейзаж
завод BRP R
ристрасть с
асть у розі

РВНЯ 2017 Р

в: 
ко, де прохо
айданчик Sc
ссе / Ebenzw
нстер-Траун

тку зареєст
єстрації Вам
), індивідуал

ункт в намет

запланована

ий інструкта

ЧЕРВНЯ 20

кскурсія на з

GmbH & C

ен 

оїздка по ж
kner Challen

ps://www.fac

ратися разо
оїздкою по

айте кіломе

ня від поїзд
жі озерного к
ROTAX в Г
спільноти Sp
граші приз

РОКУ 

одитиме зах
chloss Ebenz
weierstraße 2
нзее ам (Altm

труватися у
м видадуть 
льний жетон

товому міст

а вечеря в ст

аж для водії

017 РОКУ 

завод BRP R

Co KG  

живописній 
nge вчетверт

 

cebook.com

ом і здійсни
 високогірн

8 – 1

етри прекра

дки на своєм
краю Верхнь
Гунскірхені, 
pyder і насол
зів серед уч

ід 
zweier 
21 
münster ам T

 Вашому г
спеціальни
н і брошуру

течку буде в

тилі барбекю

їв. 

ROTAX 

місцевості
те або вп’яте

m/events/163

ити подоро
ній альпійс
11 червня 2

асного шля

му Spyder о
ьої Австрії й
містечку, д
лодіться пре
часників, як

Traunsee), Ав

готелі, а по
ий браслет 
у-пам’ятку з

відкритий з 

ю в головно

Верхньої А
е. 

384146431

ож по мальо
ькій дорозі
2017. 

яху разом з 

однією з най
й високогір
де проектую
екрасними м
им вдасться

встрія 

отім відвіда
(який потрі
з корисною і

14.00 до 19.

ому наметі м

Австрії. Спе

 
45929/ 

овничому о
Гроссглок

іншими па

ймальовничі
ної дороги Г
ться й вироб
миттєвостям
я зібрати вс

ати реєстрац
ібно обов'яз
інформацією

00. 

містечка. 

еціальна про

озерному к
кнер, яка пр

алкими влас

іших доріг у
Гроссглокне
бляються дв
ми життя. 
сі марки на 

ційний пун
зково носит
ю. 

ограма для 

раю Верхн
ройде 

сниками род

у світі і відк
ер. 
вигуни BRP

всіх контро

нкт у намет
ти протягом

тих, хто ві

ьої 

дстера 

крийте 

P. 

ольних 

товому 
м усієї 

двідує 



З 13:00 до 18:00 
 
1-й день подорожі:  
Цікава поїздка мальовничими дорогами, культурні заходи й збирання марок на контрольних пунктах, відмічених 
у Вашій дорожній книзі - Вам потрібно буде зібрати їх всі, якщо Ви хочете претендувати на головний приз 
розіграшу під час гала-вечері в суботу! 
 
З 19:30 до 22:30 
 
Вечеря в головному наметі містечка, короткий інструктаж для водіїв о 21:00. Виступ музикальної групи So Fine 
www.sofine.cz. 
 
 
СУБОТА, 10 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ 
 
Підкорення високогірної альпійської дороги Гроссглокнер (близько 200 км в одну сторону + дорога назад) 
 
Високогірна альпійська дорога Гроссглокнер, найзнаменитіша альпійська дорога, веде прямо до серця 
Національного парку Хое Тауерн - найвищої гори в Австрії Гросглокнер (3798 м) і льодовика Пастерце. 48 
кілометрів по серпантинній панорамній дорозі з 36 крутими поворотами і підйомом на 2504 метра ведуть 
автолюбителів через унікальні альпійські ландшафти з низкою квітучих луків, пахучих лісів, могутніх скель і 
вічної криги до підніжжя гори Гросглокнер.  
 
З 08:00 до 19:00 
 
2-й день подорожі:  
Ми проїдемо мальовничою альпійською дорогою до найвищої гори в Австрії! 
 
Детальніше з цим маршрутом можна ознайомитися тут: www.grossglockner.at. 
 
Будь ласка, не забувайте про те, що в горах Вам може знадобитися тепліший/захисний одяг для їзди (в зв'язку з 
відповідними погодними умовами). 
 
12:00 – 15:00  проходження останнього контрольного пункту, розташованого на Гросглокнерській Висоті 
Франца-Йосипа, реєстрація на верхній стоянці. 
 
13:30 – офіційне фото заходу 
 
З 20:00 до 23:00 
 
Вечеря в головному наметі містечка з виступом ABBAcz http://www.abbacz.cz/ 
 
Під час вечері ми проведемо розіграш цікавих призів серед учасників, які зібрали всі марки у всіх контрольних 
точках протягом двох днів подорожі! 
 
 
НЕДІЛЯ, 11 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ 
 
Парад родстерів Spyder 09:00 – 11:00 
 
Компанія Bombardier Recreational Products Inc. зберігає за собою право на внесення змін в програму заходу без 
попереднього повідомлення та будь-яких правових зобов'язань у зв'язку з цим. 
 
Для участі в заході запрошуємо Вас зареєструватися на сайті http://www.brp-world.com  у розділі «Заходи». 
 
  



Вартість участі становить 145 євро з учасника. 
 
У цю вартість входять купони на їжу і напої на дві вечері - у четвер 8 червня і п’ятницю 9 червня, а також обід у 
п'ятницю 9 червня для тих, хто обрав екскурсію на завод BRP Rotax, талон для в'їзду на високогірну альпійську 
дорогу Гросглокнер, включаючи можливість проїзду по 10 туристичних маршрутах і відвідування 6 експозицій 
на шляху, та вечірні розваги. 
 
Проживання, проїзд і особисті витрати не входять у вартість і оплачуються учасником за власний рахунок. 
 
Гарантійне обслуговування Вашого родстера Can-Am в екстрених та/або аварійних ситуаціях надається на місці. 
Що стосується технічного обслуговування або вирішення питань поза аварійними ситуаціями, ми будемо раді 
надати Вам необхідні відомості про місцезнаходження офіційних дилерських представництв BRP в околицях і 
всіх інших населених пунктах на Вашому зворотному шляху. 
 
ВАЖЛИВО:  
Перед тим, як вирушити в дорогу для участі в нашому захоплюючому заході, настійно рекомендуємо відвідати 
місцевий офіційний сервісний центр Can-Am для виконання необхідних процедур профілактичного 
обслуговування, ремонту і перевірки загального стану Вашого родстера. 
 
 
 
  



Важлива інформація /Умови: 
 
Реєстрація на участь у заході після прибуття в ЧЕТВЕР, 8 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ 
 
Місце проведення заходу: 
Наметове містечко на паркувальному майданчику Schloss Ebenzweier 
Ебенцвейерштрассе / Ebenzweierstraße 21 
A-4813-Альтмюнстер-Траунзее ам (Altmünster ам Traunsee), Австрія 
 
Вечері проходитимуть у головному наметі містечка за вказаною вище адресою. 
 
Реєстрація на сайті: www.brp-world.com 
 
Плата за участь: 145 євро з особи, оплачується в режимі он-лайн після реєстрації (через безпечний 

рахунок в системі PayPal). Для відкриття власного рахунку в системі PayPal, 
перейдіть за цим посиланням: www.paypal.com. 

 
Готелі: Список готелів, у яких BRP забронювала номери, представлений на веб-сайті, де проводиться 

реєстрація (www.brpevents.com). Кожен учасник самостійно резервує номер в одному з 
представлених у нашому списку готелів. - ВАЖЛИВО - Пам'ятайте про те, що останній день 
реєстрації припадає на 31 березня 2016 року. Після цієї дати закінчується термін попереднього 
бронювання відповідних номерів компанією BRP, і розміщення в них більше не гарантується. 
Кількість доступних для попереднього бронювання номерів у готелях  обмежена. У літню пору 
цей туристичний маршрут користується великою популярністю, тому настійно рекомендуємо 
резервувати номер для проживання завчасно. 

 
Обмежена реєстрація: 

З організаційних міркувань число учасників даного заходу обмежене першими 200, що 
зареєструвалися, тому краще зареєструватися для участі в даному заході якомога раніше. 

 
Останній день реєстрації: 8 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ 
 
Будь ласка, зверніть увагу на наступне:  

- Носіть виданий Вам браслет протягом усього заходу. 
- Завжди надягайте шолом під час їзді на родстері Spyder. 
- Вам може знадобитися система навігації GPS, щоб слідувати маршрутом програми або по карті. 

Довідкових посібників не передбачено. 
- Керуйте відповідально і дотримуйтеся правил і норм, встановлених місцевими органами влади та 

організації. 
- Придбайте страховий поліс. 
- В заході можуть брати участь тільки родстери Can-Am Spyder і ніякі інші транспортні засоби. 

 
Більше інформації про високогірну альпійську дорогу Гросглокнер дізнайтеся на сайті www.grossglockner.at. 
 
Контактні дані туристичного інформаційного центру: 
 
Tourismusbüro Altmünster (Туристичне бюро Альтмюнстер) 
Пані Сандра Пезендорфер (Sandra Pesendorfer), 
Пані Маріанна Хейдл (Marianne Heidl) 
Електронна пошта: altmuenster@traunsee.at 
www.traunsee.at/altmuenster 
Тел.: +43 7612 87181 
 
Офіційна сторінка в мережі Facebook: https://www.facebook.com/events/1638414643145929/ 
 
З нетерпінням чекаємо на Вас на нашому заході і будемо тримати Вас у курсі про хід підготовки до його 
проведення, щоб мати можливість узгоджувати з Вами необхідні деталі. 
 
 
Команда організаторів Spyder Grossglockner Challenge 
 


