
lnformace o záměru klubu
Karavan klub REKA v AčR

k pořádání 50. Národnímu srazu Acc AčR

50. NÁRoDNÍ snnz Acc AČR
karavan fest l. Ročník

Termín 31. 08. 2023 - 03. 09. 2023
Místo konání Letiště Broumov, okr'

Náchod

Program:
31' 08. 2023 čtvrtek

12:00 hod příjezd posádek
' seznámení s prostředím
- vo ná zábava

01' 09. 2023 pátek

08:00 hod příjezd posádek
seznámení s prostředím

- volná zábava - návštěva turisticl<y zajímavých a

doporučených míst v oko]í
- 10:00 hod organizovaný cyklo výlet / propozice

14;00 hod doprovodný program pro děti
- 'l 6:00 hod oÍ ciarnr zaha1eni s'azu, :ezrámeni
s proSramem
- večerní zábava od 20;00 hod do cca 03:00 hod

bude hrát kape a

02. 09. 2023 sobota
08:00 hod příjezd posádek

seznámení s prostředím

voiná zábava - návštěva turisticky zajímavých a

doporučených míst v oko í

10:00 organizovaný výlet do pivovaru Broumov /
p ro pozice
- 10:00 hod doprovodný program pro děti

od 09:00 do 12;00 hod soutěž bramboráky (pouze
pro registrované)
od 13|00 do 17:00 hod olympiáda (pouze pro

regist roVa né )

18:00 hod vyhodnocení bramborák a olympiáda
19:00 hod začátek vydávání tombo y

- 20:OO hod do cca 03:00 hod bude hrát kapela

03. 09' 2023 neděle -recepce od 08:00 _ 15:00

10:0O hod doprovodný program pro děti
- 11:00 hod vylosování hodnotných cen

(slosování vstupenek pod č. REKA 000)

volná zábava
- 12:00 hod oficiální ukončení akce

- 13:00 hod od'jezd posádek
18:0O hod UZAVŘENí AREÁLU

Akci budou doprovázet v oddělení showroomu

> Výstava nových speciá ních přívěsů

značek BJT, STEMA, WARK

> Bazar starších obytných přívěsů _

karavanů

> E-SHOP vše pro karavan
(prezentace, prodej, rady a tipy)

)> Prodejce MEVA (prezentace, rady a

ti PY)

> Prodejce nových obytných přívěsů _

karavanů, obytných vozidel a

obytných dodávek

> Prodejce 8a5tro příVěsů FooD
TRUCK

t Prodejce WC chemie
Akci budou doprovázet v oddělení zábavy

} 5kákací hrady pro děti

> 5outěŽe pro děti

} Představení pro děti

} Výlet balónem

! Vyhlídkové lety nad Broumovskem
Doporučujeme / tip na výlet
Vý ety organizované s průvodcem:
01,09.2023 pátek, cyklo výlet po oko]í s průvodcem
_ objednávky předem vč' registrace / propozice

02'09.2023 sobota, prohlídka nejstaršího pivovaru

v čR Pivovar BroumoV www.pivovarbroumov'cz
Doporučujeme prohlídku našeho krásného okolí:

Adršpašské skály www'adrspasskeskalv.cz
Teplickéskály WWW.teplickeskaV'cz
KlášterBroumoV WWw.kasterbroumoV.cz
Hřbitovní kostel Panny Marie, Broumov

www. h rebenovka.cz

Broumovské stěny Www&!9u!!8yq!c!!c!y
HVězda BroumoV / Polická hora/ lapLe s poz]acenou hVězdoU

www.chata hvezda-n ova kovi,cz

Farma WENET Broumov/ soukromé Zoo
www.wenet.cz

stoloVá hora ostaš
www.ska I ni mesta.cz/region/pri roda/stol ova

hora;qgQg
Merkur Police nad N4etují xxtr#xr*"
Muzeum papírových modelů WWW'm0mpm.cz

VyhlÍdkový let nad Broumovskem www.lkbrcz


