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Podrobný	program	
jízda	historických	vozidel	k	40.	výročí	VCC	Dvůr	Králové	n.	L.	

Pátek	15.	června	2018	

7:00 – 9:00 Prezence – recepce Safari kempu 

9:00 – 9:10 Rozprava s účastníky jízdy v horní části parkoviště Safari kempu 

9:15 – 10:00 Start vozidel do první etapy. Vozidla budou startovat v časovém intervalu cca 1 minuta dle st. čísel. 

1. etapa, část A: Dvůr Králové n. L. – Trutnov (Krakonošovo náměstí) 40 km čas: 2 hod. 

11:00 – 13:00 Výstava vozidel v Trutnově na Krakonošově náměstí čas: 2 hod. 

V rámci výstavy a po zaparkování vozidel na Krakonošově náměstí je zajištěn oběd v restauraci 
U Draka, kde je pro účastníky připraveno na poukázky jednotné menu. Vzhledem k omezené 
kapacitě rezervovaných míst využívejte individuálně (i časově) volná místa. 

13:00 – 14:00 Start vozidel do druhé části. Vozidla budou startovat v časovém intervalu cca 1 minuta. 

1. etapa, část B: Trutnov – Zvičina 43 km čas: 2 hod. 

Po dojezdu na Zvičinu je v salonku Raisovy chaty připraveno odpolední občerstvení – káva + štrůdl. 
Dále je možno bezplatně navštívit rozhlednu na Raisově chatě. 

16:00 – 17:00 Start vozidel do závěrečné části. Start vozidel je individuální tak, aby byl dodržen časový 
harmonogram podávání večeře. 

1. etapa, závěrečná část:1 Zvičina – Dvůr Králové n. L. (Safari kemp) 14 km čas: 1 hod. 

18:00 – 20:00 Individuální večeře 

Podávání večeře je zajištěno v SAFARI GASTRO a to v provozech Restaurant LEMUR a Restaurant 
KIBO (restaurace najdete v přiloženém plánku) – vstup do areálu ZOO přes pokladnu KIBO nebo 
recepci Hotelu Safari Lodge. 

Pouze ubytovaní hoteloví hosté v Hotelu SAFARI LODGE mohou využít restauraci hotelu. 

21:00 – 22:00 Noční safari čas: 1 hod. 

Sraz účastníků nočního safari, kteří po prohlídce budou odjíždět domů, je ve 20:50 před vstupem 
do safari na stanovišti Africa trucků – pokladna KIBO na parkovišti – vjezd do safari. 

Pro ubytované hosty a účastníky nočního safari je sraz ve 21:50 tamtéž. 

  

                                                             
1 Závěrečná část je na mapě vyznačena současně s částí B. 
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Podrobný	program	
jízda	historických	vozidel	k	40.	výročí	VCC	Dvůr	Králové	n.	L.	

Sobota	16.	června	2018	

7:45 – 8:00 Individuální přesun na nám. T. G. Masaryka ve Dvoře Králové n. L. 

8:00 – 9:00 Výstava vozidel na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové n. L. 

9:00 – 9:10 Rozprava s účastníky jízdy u výjezdní brány 

9:15 – 10:00 Start vozidel do druhé etapy. Vozidla budou startovat v časovém intervalu cca 1 minuta dle st. čísel. 

2. etapa, část A: Dvůr Králové n. L. – Náchod (Masarykovo náměstí) 36 km čas: 2 hod. 

11:00 – 13:00 Výstava vozidel v Náchodě na Masarykově náměstí  čas: 2 hod. 

V rámci výstavy a po zaparkování vozidel na Masarykově náměstí je zajištěn oběd v restauraci 
secesního Hotelu U Beránka, kde je pro účastníky připraveno na poukázky jednotné menu. 

13:00 – 14:00 Start vozidel do druhé části. Vozidla budou startovat v časovém intervalu cca 1 minuta. 

2. etapa, část B: Náchod – Žireč (barokní areál) 46 km čas: 2 hod. 

Parkování vozidel účastníků jízdy je v areálu parku. Po odstavení vozidel je pro účastníky zajištěno 
občerstvení v kavárně Café Damián a individuální bezplatná prohlídka expozice historie cyklistiky 
v barokní sýpce v areálu parku. Můžete také navštívit bylinkovou zahradu, nebo kostel sv. Anny, 
barokní skvost s celosvětově unikátní zvonkohrou. 

16:00 – 17:30 Start vozidel do závěrečné části. Start vozidel je individuální tak, aby byl dodržen časový 
harmonogram podávání večeře. 

2. etapa, závěrečná část:2 Žireč– Dvůr Králové n. L. (Safari kemp) 6 km čas: 0,5 hod. 

18:00 Dojezd účastníků 

18:00 – 20:00 Individuální večeře 

Podávání večeře je zajištěno v SAFARI GASTRO a to v provozech Restaurant LEMUR a Restaurant 
KIBO (restaurace najdete v přiloženém plánku) – vstup do areálu ZOO přes pokladnu KIBO nebo 
recepci Hotelu Safari Lodge. 

Pouze ubytovaní hoteloví hosté v Hotelu SAFARI LODGE mohou využít restauraci hotelu. 

20:00 Společenský večer 

Společenský večer je v salonku Hotelu SAFARI LODGE za recepcí. 

                                                             
2 Závěrečná část je na mapě vyznačena současně s částí B. 


