
 
 

                                              
16. Dahlie Rally 

  
Időpont:  06.09.2012 -09.09.2012  
  
Hely:  ATC LODENICA PIEŠŤANY, SZLOVÁKIA 
Piešťany / Pőstyén /az ország legismertebb gyógyfürdővárosa, ahol a mozgás problémákkal 
szenvedő és reumatikus betegségekkel küszködő embereket gyógyítják. Ebben a gyönyörű 
városban nagyon sok lehetőség van egészséges sétákra és sportolásra is. Egyszóval a 
pőstyéni fürdő, mind hasznos tulajdonságáért, mind a környék szépségéért hazánkban egy a 
legkedveltebb, s leglátogatottabb fürdő, de rendelkezik még nagyon szép parkkal és a 
közelben levő regényes sétányokkal is. 
  
Árak:  
Egy egység, tehát két felnőtt és két gyerek 15 éves korig, vagypedig három felnőtt 40,- Eurót 
fizet. Minden következő résztvevő 6,- Eurót fizet egy éjszakára. Ez az ár érvényes, ha a 
jelentkezés megtörtént 2012. 07. 31-ig. A később jelentkezők már 50,- Eurót fizetnek egy 
egységre és 6,- Eurót minden következő személy. Aki a találkozó előtt 3 nappal érkezik és a 
találkozó után 3 nappal tovább marad az a kemping árlistáján feltüntetett árból 25% - os 
árengedményt kap. Ha valaki a négyszemélyes faházat venné igénybe ami a kemping 
területén található, akkor 25,- Euró egy egység és az ATC Lodenica árlistán feltüntetett árból 
30%-os árengedményt kap. Fizetni a regisztrációkor kell és csakis készpénzben, kártyával 
nem lehet. 
  
Program: A résztvevőknek nagyon sok érdekes programot állítottunk össze. A kiválasztott 
autóbusz kirándulást jelöljék be a jelentkezési ívbe!!! 
  
2012. 09. 06 csütörtök:  
  
•Érkezés és szabad program. 
•A prezídium fogadása a városházán a polgármesternél és közgyűlés. 
•Este nemzetek közös szórakozása tábortűz mellett. 
    
 2012. 09. 07. péntek:  
  
9,00 – 15,00 Autóbusz kirándulás 1.számú Trečín 



•városnézés, várlátogatás 
•Szlovák koliba vendéglőben étkezés 
•múzeum látogatás 
•az ára 18,- Euró  
  
10,00 Ismerd meg a fürdővárost Pőstyént 
•városnézés kisvonattal 
•katonai múzeum látogatás - harcművészet bemutatása  
  
9,00 Biciklitúra Bradlo 
•túra azok számára, akik szertnek biciklizni Vrbové-Košariská-Bradlo-Mohyla M.R.Štefánika 
kb. 55km 
  
Program a kempingben 
•13,00 – 15,00 animációs programok – íjászat, röplabda, versenyek  
•15,00 – 16,30 veteránautók, retroemlékezés  
  
18,00 Megnyitó 16. Dahlie rallye Pešťany 
•kultúrprogram, nemzeti étel, zene, szabad szórakozás 
    
2012. 09. 08 szombat:  
  
9,00 – 15,00 autóbuszkirándulás 2. számú Červený Kameň /Vöröskő / 
•várlátogatás, múzeumlátogatás 
•régiségbörze, borkóstolás 
•Ára 18,- Euró  
  
10,00 Ismerd meg a fürdővárost Pőstyént 
•városlátogatás kisvonattal 
•hajókirándulás Vág folyón a Sĺňava részen  
  
9,00 Biciklitúra Čachtice 
•biciklitúra a völgyben / a szlovák várak kicsi mása / - Čachtice / Báthoryné a csachticai fehér 
asszonyról közismert várrom / kb. 40 km 
  
Program a kempingben 
•14,00 – 16,00 – animációs program / versenyek, petanque / 
•18,00 – versenyek értékelése, zeneest, tombola 
  
2012. 09. 09 vasárnap:  
  
11,00 16.Dahlie rallye záróünnepsége Szabadfoglalkozás, távozás  
  
Jelentkezési lap letölthető:  
  
http://cc-sr.sk/dahlierallye2012/prihlaska.html   
  



Kitöltés után kérem jelentkezési lapot elküldeni MCCC iroda címére 1085 Budapest Mária u 
32-34 sz,  vagy e-mail antalbela@citromail.hu  címre 2012.07.25.-ig 
  
A rendezvényen Zdenek Vanura Elnök Úrral történt tárgyalások eredményeként egyenlő 
jogosultsággal, és fizetési feltételekkel vehetnek részt az MCCC-val együttműködési 
megállapodást kötött társklubok tagjai. (BCC, BKK, MHKK, TTE, SMKK, VKE, ZKE.) 
Jelentkezési lapokat kérem MCCC irodába online, vagy postai címére kérem beküldeni. 
Zdenek Vanura Elnök Úr kérése hogy a jelentkezési lapokat postai úton küldjük MCCC irodán 
keresztül, egy névsorral együtt. 
 


