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Na této rally očekáváme účast více, nežli stovky motocyklů Arielů, z nichž většina bude tvořena 

předválečnými stroji.  Těšíme se rovněž na hojnou účast přátel značky Ariel ze zahraničí. 
 

Sporthotel Kácov 

ležící v údolí řeky Sázavy, v středních Čechách, nedaleko dálnice D1, ca. 40 minut od Prahy ve 

směru na Brno bude naší základnou. Hotel nabízí tři úrovně ubytování, velký externí bazén i 

četná sportoviště a je položen v malebné krajině - více informací na www.sport-hotel.cz 

 

a) hotel                                      b) vybavené sruby střední velikosti       c) jednoduché chatičky 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                                                               d) camping či karavan                         

Úvodní program  

14.6.  Večerní setkání 
15.6.  1. možnost – výlet autobusem do Prahy  
           s individuální prohlídkou města             
           Škoda RTO Lux, pro 36 cestujících, 
           cena 600,- Kč / osobu 

           oběd a občerstvení v ceně nezahrnuty    

           nutná včasná rezervace míst předem  
        

           2. možnost – motovýlet po okolí 
           Kácova, doporučená, ale neznačená trasa 

           a místo na oběd, úvodní jízda pro to správné seřízení a naladění strojů i jezdců  
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Hlavní program rally  

16.6.  ARIEL Vyjížďka Den 1. / směr jihozápad, trasa Kácov - Benešov – Slapy a zpět, trasa okolo 

140 km po menších cestách se zastávkami                    - Konopiště, zámek, zahrady / muzeum JAWA           

                                                                                              - oběd v restauraci po cestě  

                                                                                              - káva na vyhlídce na přehradu Slapy  

                                                                                              - tankové vojenské museum v Lešanech 

                                                                                              - večer s kapelou  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.6.  ARIEL Vyjížďka Den 2. / směr severovýchod, trasa Kácov – Kutná Hora, délka okolo 100 km  

                                                                                             - katedrála sv. Barbora  

                                                                                             - oběd a občerstvení na trase  

                                                                                             - výhřad strojů, soutěž Concours D´Elegance 

                                                                                             - večerní zábava - oslava 20 let trvání klubu 
Celebration 

 

 

 

 

 

 

18.6.  Odjezd domů                                                               
 

 

 

 

 

.  



 
 
 
 
 

Účastnický poplatek 

Se liší podle zvoleného druhu ubytování 
a) hotel   ……………………..………………………… 5.400,- Kč / osobu 

b) srub  ………………………………………………….. 5.000,- Kč / osobu 

c) chatička …………………………………………….. 4.600,- Kč / osobu 

d) vlastní stan / karavan / obytný vůz …….. 4.200,- Kč / osobu 

 

Výše uvedený poplatek zahrnuje 4x nocleh, 4x snídani, 4x večeři, 2x oběd (vyjížďka den 1. & 2.), 

dále vstupné do muzeí a katedrály, upomínkové předměty jubilejní rally, ceny a odměny, 

organizační a technickou podporu, kapelu atd. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                            

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách Českého ARIEL klubu (arielclub.cz) na  

interaktivním přihlašovacím formuláři, který bude k dispozici nejpozději od ledna 2023. Zařiďte si 

tedy prosím svůj letní program tak, abychom se mohli v Kácově společně setkat a oslavit kulaté 

výročí klubu pěkným svezením a dobrou zábavou, stejně tak jako tradičními rozhovory na naše 

oblíbená témata.        

                                                     S přátelským pozdravem Vás tímto zve 

                       

organizační výbor Českého ARIEL klubu 

 

Ver.3, 7.12.2022 
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