42. mezinárodní Tatra rally
26.–29. května 2022

Pozvánka
Faaborg, Dánsko
"Mezi zámky, květy a mořem"
Vážení členové T.F.I., tatrováci a hosté,
Na základě vašich přání na zasedání T.F.I. v Bad Vöslau v září 2021 uspořádat setkání T.F.I. 2022
v Dánsku vás s potěšením můžeme pozvat jménem představenstva T.F.I. na 42. mezinárodní
setkání Tatra 2022. Tentokrát na dalekém severu v krásném městečku Faaborg na dánském
ostrově Funen/Fyn.
Jižní část Funenu je jedna z nejkrásnějších oblastí v Dánsku, mimo jiné s velkým množstvím
malých zámků a sídel. Venkovské cesty se klikatí částečně kopcovitou krajinou a v této době plnou
rozkvetlých šeříků, které jsou zde velmi charakteristické. To vše si na našich cestách užijeme.
Centrem setkání je hotel „Faaborg Fjord“ na východním okraji Faaborgu, s výhledem na souostroví
jižně od Funenu, jen asi 2 km od centra idylického městečka Faaborg. Hotel vyhradí samostatnou
část svého parkovacího prostoru pro naše Tatry (a další vozidla)
Celá akce je sestavena jako kompletní balíček a účastnický poplatek zahrnuje:
3 x přenocování v hotelu, veškerá jídla během pobytu, kávu / zákusky, vstupné, sobotní plavbu
lodí, rally značky atd. Pouze nápoje k večeři ve čtvrtek / pátek / sobotu se platí individuálně.
Dánsko je zemí s mnoha velkými i malými ostrovy, tedy také s velkým množstvím vody a mnoha
mosty a trajekty. Do města Faaborg se z jihu přes Jutský poloostrov dostanete bez problémů a bez
poplatků za mosty či trajekty.
Praktické informace:
Dánsko má svou vlastní měnu: dánská koruna, DKK. 1 DKK = 0,14 EUR.
Hotovost v eurech je přijímána zřídka, ale mezinárodní kreditní karty jsou přijímány všude.
My jako organizátoři s pomocníky mluvíme německy, česky, slovensky, anglicky, dánsky, švédsky.

Daniela Jacobsen a Svend Carstensen

Program (změna vyhrazena)
Čtvrtek 26. května
- Příjezd účastníků do hotelu, odbavení pokojů
- Parkování tažných vozidel a přívěsů
- Od 16:00 předání jízdních dokladů
- Večeře v hotelu
Pátek 27. května
- Start na západní cestu, ke sbírce aut Strøjer, prohlídka s průvodcem (německy)
- Oběd, dánský "Frokost": Smørrebrød (sendviče)
- Jízda do Gutshof Krengerup, návštěva 2 muzeí: Muzeum tkalcovských strojů s
prodejnou lněných výrobků a také Muzeum zajímavé středoevropské značky
automobilů (ne Tatry, ale jiné české značky) - prohlídka s průvodcem (německy)
- Káva a zákusek v muzejní jídelně
- Návrat do hotelu, večeře, příjemné posezení
Sobota 28. května
- Start na východní cestu, k palírně ovocné pálenky "Aqua Vitae", prohlídka s
průvodcem, ochutnávky
- Odjezd do restaurace v hotelu Christiansminde přímo u more. Oběd / káva
- Plavba lodí "MS Helge". Nástup z mola přímo před restaurací na výlet lodí mezi
krásnými malými ostrovy v souostroví jižně od Funenu
- Návrat do hotelu
- Valná hromada T.F.I. (pro členy)
- Galavečer s předáním cen a rozloučením
Neděle 29. května
- Snídaně a individuální odjezd
Po cestě v rámci některých etap nás také samozřejmě čekají zajímavé úkoly.

Cena
Cena zahrnuje 3 noci v hotelu, všechna jídla a veškeré pokyny k jízdě (roadbook),rally znak,
pamětní plaketu, veškeré vstupné, sobotní výlet lodí.
Nápoje k večeři se platí zvlášt´.
Cena pro řidiče a vozidlo:
Cena pro spolujezdce (ve dvoulůžkových pokojích s řidičem):
Příplatek za jednolůžkový pokoj:
Příplatek pro nečleny

€ 695,€ 630,€ 50,€ 45,-

Termín přihlášení
Z organizačních důvodů se prosím přihlášte co nejdříve, platba nejpozději do 28.02.2022.

Registrace na:
Svend Carstensen / Daniela Jacobsen
Rödovrevej 19
DK-2610 Rödovre
Dánsko
svca@post3.tele.dk
Tel. Svend
+45 4032 8120 (německy, anglicky, skandinávsky)
Tel. Daniela +45 5155 8615 (česky)
Bankovní spojení:
Danske Bank, IBAN DK66 3000 3306 9202 78, BIC/SWIFT: DABADKKK

