Informace k 36. Evropskému setkání 2017 ve Wildpoldsriedu:

Stav: 24.07.2017

Příjezd do Wildpoldsriedu
- ze severu na A7 - výjezd 133 Kempten/Leubas, dále přes Leubas, Börwang do Wildpoldsriedu
- z jihu na A 7
- výjezd 135 Betzigau, dále přes Betzigau do Wildpoldsriedu
- z východu na B 12 - výjezd Wildpoldsried
Pokud se přijíždí ze severu přes A 7, tak se musí projíždět dvěmi velkými a dlouhými staveništi
(u Ellwangenu a Illertissenu). Proto nevyjíždět v pátek příliš pozdě, A 7 je vždy v obou směrech silně
frekventovaná!
Pro přijíždějící
- ve čtvrtek, 24.08.17: hlašte se prosím na recepci v hotelu Kultiviert.
-

v pátek, 25.08.17: mezi 14.00 a 17.00 hodinou se přijíždějící účastníci budou automaticky přivádět
ve Wildpoldsriedu na místo příjezdu na parkoviště u fotbalového hřiště (Salzstrasse), viz příloha,
mapka Wildpoldsriedu. Zde se složí Aerovky a odstaví se přívěsy a evtl. tahače. S Aerovkami se pak
může jet k Check-in do vstupního areálu ‘Dorfsaalu‘. Aerovky mohou parkovat na parkovišti u
hotelu Kultiviert a restaurace Hirsch nebo v podzemní garáži hotelu Kultiviert.

Kdo přijede s Aerovkou po ose, může jet přímo k hotelu Kultiviert k Check-in do vstupního areálu ‚Dorfsaalu‘

Prosíme, neodstavovat normální auta s přívěsem na parkoviště Hotelů Kultiviert, Hirsch nebo u kostela!
Tato parkoviště jsou vyhrazená jen pro Aerovky. Podkládací lepenky si vyzvednete u přihlášení.
Všechny Aerovky mohou parkovat v podzemní garáži hotelu Kultiviert! Prosíme použít podkládací
lepenky!
Pro účastníky, kteří jsou ubytováni v hotelu Hirsch v Lenzfriedu:
Hotel Hirsch v Lenzfriedu je od Wildpoldsriedu vzdálen 7 km a je dosažitelný přes místní komunikaci
(Nemusí se jet přes B 12 nebo přes dálnici!) Jsou tam také možnosti k parkování pro auta. Při první návštěvě
v Hotelu Hirsch v Lenzfriedu prosíme dopravit zavazadla vlastním autem.
Kdo nechce jet vlastním autem z Lenzfriedu do Wildpldsriedu a/nebo obráceně, může použít ShuttleService. (Jízdní řád viz v programu v Roadbooku).
Tankování
JET-benzinová stanice v Kraftisriedu (7 km od Wildpoldsriedu s jednoduchým příjezdem. Nemusí se do
Kemptenu nebo na B 12!)
Všeobecné informace:
Vzít s sebou:
- váš klíčový pásek od AERO-IG (pro jmenovku). Je to náš průkaz!
- značky pro přestávku/nehodu (Pause/Panne), z posledního Europského setkání v Odenwaldu
- krém proti slunci, ochrana proti dešti a prostředek proti hmyzu a klíšťatům. V Allgäui jsou vysoké
hory a šťavnaté zelené kopce. To znamená, že tam často prší.
Pokud bude svítit slunce, nebo bude sucho, zažijeme nádhernou jízdu, částečně po úzkých silničkách mezi
kravami a selskými statky s krásnými výhledy až ke hřebenům Alp. Jízda bude právě tak náročná pro řidiče,
spolujezdce a Aerovky jako byla v Harrachově nebo v Odenwaldu!
Přejeme všem dobrou cestu a na shledanou ve Wildpoldsriedu!
Michael a Doris

