PROGRAM MORELO OPEN 2019
Krásný den Moreláci :-)
zasíláme Vám program na MORELO OPEN 2019.
Pro všechny návštěvníky MORELO OPEN 2019 je připravená možnost podívat se
přímo do výrobní haly značky luxusních obytných vozů MORELO, kde se můžete
seznámit s celým procesem výroby. Dále je pro vás i celou vaši rodinu připraven
pestrý a bohatý program na každý den této akce.
Po příjezdu obdrží každý z vás vstupní balíček s instrukcemi a možnostmi přihlásit se
do různých doprovodných akcí. Pokud máte zájem o prohlídku fabriky s výkladem v
českém jazyce, prohlídka bude probíhat v sobotu 1.6. 2019 v 16:40.
Čeští klienti, kteří se s námi akce Morelo Open účastní jsou přihlášení automaticky.
V okolí Schlusselfeldu se nachází golfové hřiště a plno krásných tras pro kola.
Program si dělá každý svůj, nic tady není řízené :-)
V areálu Morelo nepřijímají platby kartou, pouze hotově.
STŘEDA, 29.05.
od 09:00 – otevřeny brány MORELO pro předčasné příjezdy
od 16:00 - otevřená festivalová hala
(v tento den však bez oficiálního programu)
od 17:00 – možnost bavorských večeří ve festivalové hale
ČTVRTEK, 30.05.
od 8:00 – čerstvé housky k vyzvednutí ve festivalové hale pro lepší snídani ve vašem
obytném voze
Od 9:00 do 17:00 se můžete těšit na tento program:
výstava nových a ojetých obytných vozů MORELO
prezentace různých dodavatelů značky MORELO – mnoho informací a novinek
oblečení značky Morelo s možností individuálních výšivek
prezentace mobilní projekce pro vaše svobodné cestování
od 11:00 si můžete vychutnat speciální bavorské jídla
od 17:00 – možnost bavorských večeří ve festivalové hale
od 19:00 - slavnostní zahájení MORELO OPEN 2019 a nabídka jídla s bavorskými

specialitami ve festivalové hale
PÁTEK, 31.5.
od 8:00 – čerstvé housky k vyzvednutí ve festivalové hale pro lepší snídani ve vašem
obytném voze
Od 9:00 do 17:00 se můžete těšit na tento program:
výstava nových a ojetých obytných vozů MORELO
8:00 – 17:00 otevření servisu Morelo pro drobné opravy, není možné si rezervovat
místo, ale je třeba si počkat
od 10:00 možnost zakoupení snídaně v areálu (klobásy, preclíky, …) rezervace je
nutná předem, v den vašeho příjezdu si prosím v případě zájmu o snídaně udělejte
rezervaci na recepci
dále na vás čeká prezentace různých dodavatelů značky MORELO, mnoho informací
a novinek
oblečení značky Morelo s možností individuálních výšivek
prezentace mobilní projekce pro vaše svobodné cestování
od 11:00 do 16:30 otevření stánku s jídlem, nejen speciální bavorské jídla
11:00 společný cyklistický výlet, nutné si rezervovat místo na recepci
13:30 prezentace společnosti Thermomix
11:00 – 15:00 Morelo testovací jízdy
autobusová kyvadlová doprava: MORELO - PUMA - obchodní dům Murk Aschbach (s přestávkami), termíny odjezdů a příjezdů vám budou předány
s materiály v den vašeho příjezdu
12:00 – 16:00 výlet do pivovaru Hertl, prohlídka pivovaru a ochutnávka piva, nutná
rezervace
13:00 – 16:00 projížďka Prosecco kočárem po okolí, rezervace u nás (u českého
Morela), podle vašeho zájmu objednáme kočár speciálně pro české klienty J
Loni to byla skvělá jízda!
14:00 – 15:30 Reinhard Lohner odpovídá na technické dotazy ve festivalové hale
Bavorský večer – vybírá se každoročně nejkrásnější kostým večera!
Pokud nemáte bavorský kostým, je možné ho zakoupit v obchodním domě Murk, ale
kostým není povinný :-)
21:00 – kapela Happy Dancers e.V.
22:30 - Ohňostroj
SOBOTA, 1.6.
od 8:00 – čerstvé housky k vyzvednutí ve festivalové hale pro lepší snídani ve vašem
obytném voze
Od 9:00 do 17:00 se můžete těšit:
výstava nových a ojetých obytných vozů MORELO
8:00 – 17:00 otevření servisu Morelo pro drobné opravy, není možné si rezervovat

místo, ale je třeba si počkat
9:30 – 14:00 workshop pouze pro ženy (loni byl pouze v německém jazyce)
od 10:00 možnost zakoupení snídaně v areálu (klobásy, preclíky, …) rezervace je
nutná dopředu, v den vašeho příjezdu si prosím v případě zájmu o snídaně udělejte
rezervaci na recepci
dále na vás čeká prezentace různých dodavatelů značky MORELO, mnoho informací
a novinek
oblečení značky Morelo s možností individuálních výšivek
prezentace mobilní projekce pro vaše svobodné cestování
od 11:00 do 16:30 otevření stánku s jídlem, nejen speciální bavorské jídla
11:00 společný cyklistický výlet, nutné si rezervovat místo na recepci
13:30 prezentace společnosti Thermomix
11:00 – 15:00 Morelo testovací jízdy
autobusová kyvadlová doprava: MORELO - PUMA - obchodní dům Murk Aschbach (s přestávkami), termíny odjezdů a příjezdů vám budou předány
s materiály v den vašeho příjezdu
12:00 – 16:00 výlet do pivovaru Hertl, prohlídka pivovaru a ochutnávka piva, nutná
rezervace
13:00 – 16:00 projížďka Prosecco kočárem po okolí
14:00 – 15:30 Reinhard Lohner odpovídá na technické dotazy ve festivalové hale
21:00 – kapela The Jets
NEDĚLE 2.6.
8:00 - i v neděli jsou k dispozici čerstvé housky pro příjemnou snídani.
Odjezd si plánuje každý individuálně.
V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte.
Děkujeme a těšíme se na Vás,
Tým MORELO.CZ

