Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski
zaprasza na

Dziewiąte Motocyklowe Spotkanie Mostowców

„MOTOmostowcy 2019”
Szanowni MOTOmostowcy,
Dziękujemy za zgłoszenie udziału w tegorocznym spotkaniu.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące planu imprezy:

Spotkanie „MOTOmostowcy 2019” odbędzie się w dniach 18-19.05.2019r.
w hotelu Niemcza SPA w m. Niemcza.
Szczegółowy plan spotkania MOTOmostowcy 2019:
Data

18.05.2019
(sobota)

Godzina
9.00-10.00
10.00-17.00
Około 17.00
17.00-18.00
18.00 – 02.00

19.05.2019
(niedziela)

09.00-11.00
10.00-12.00
12.00-14.00*

Plan spotkania
Zbiórka w hotelu Niemcza
Wycieczka po mostach Kotliny Kłodzkiej
Powrót do hotelu Niemcza
Czas wolny
Wieczorne spotkanie, grill
22.00-2.00 – Dyskoteka z DJ
Śniadanie
Dla chętnych piesza wycieczka do Arboretum Wojsławice
Pożegnanie Gości i szczęśliwy powrót do domów

*) doba hotelowa kończy się o godzinie 14.00.

Szczegółowe informacje organizacyjne:
- Możliwość zakwaterowania od piątku 17.05.2019r.
Osoby dojeżdżające z odległych miejsc mogą zakwaterować się w hotelu Niemcza SPA już w piątek 17.05.2019r.
Nocleg z 17-18.05.2019 (z piątku na sobotę) nie jest częścią spotkania i jest dodatkowo płatny 150zł/osobę, na
miejscu w recepcji ośrodka. W ww. cenie hotel oferuje nocleg ze śniadaniem oraz wspólne wieczorne ognisko z kiełbasą w
dniu 17.05.2019r. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo za pośrednictwem strony internetowej
http://www.hotelniemcza.pl/.
- Zbiórka w sobotę 18.05.2019r.
Spotkanie rozpoczynamy w sobotę 18.05.2019r o godzinie 09.00 w hotelu Niemcza (ul. Strzelińska 8, 58-230
Niemcza, przy DK nr 8, http://www.hotelniemcza.pl/).
- Wycieczka w sobotę 18.05.2019r.
O godzinie 10.00 ruszamy na wycieczkę. Szczegóły wyjazdu przedstawione zostały w pliku Trasa_2019.pdf. Trasa
uzależniona jest od warunków pogodowych i w przypadku konieczności jej zmiany będziemy Was wcześniej informowali.
- Spotkanie w hotelu Niemcza SPA
Powrót do docelowego miejsca spotkania tj. Hotelu Niemcza SPA planujemy około godziny 17.00. Hotel w dniu
imprezy jest zamknięty dla gości zewnętrznych. W godzinach 17.00-18.00 zaplanowano czas wolny, w którym można
odpocząć i skorzystać z uroków hotelowego parku lub SPA.
O godz. 18.00 na dziedzińcu zasiądziemy do wieczornej biesiady. Około godziny 22.00 rozpocznie się dyskoteka w
bocznej sali.
- Spacer do Arboretum Wojsławice w niedzielę 19.05.2019r.
Niedzielę zaczynamy od śniadania w godzinach 09.00-11.00. W godzinach 10.00-12.00 dla chętnych planowany jest
spacer do pobliskiego Arboretum w Wojsławicach (wstęp płatny indywidulanie 15zł/os). Z hotelu do Arboretum jest 1,2km a
spacer zajmuje około 20min. Na miejscu planujemy godzinną przechadzkę wśród niesamowitej roślinności ogrodu
botanicznego. Pozostałe osoby mogą skorzystać z hotelowych wygód takich jak sauna, usługi SPA, basen, winiarnia (usługi
dodatkowo płatne).
- Wykwaterowanie w niedzielę 19.05.2019r.
Około godziny 12.00 oficjalnie kończymy spotkanie. Doba hotelowa wydłużona jest do godziny 14.00, więc można
wypocząć przed podróżą.

Do zobaczenia!!!
Komunikat 2/2019
Poznań, 08.05.2019r.

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Karpiński
ZMRP Oddział Wielkopolski
Tel. +48 600 227 520
e-mail: motomostowcy@gmail.com

Komunikat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie imprezy, a nawet jej odwołania w przypadku zaistnienia przeszkód
niezależnych od Organizatora.

