
    

Program MORELO OPEN 2017 

 
Pro návštěvníky MORELO OPEN 2017 je připravena možnost podívat se přímo do výrobní haly 
luxusních obytných vozů MORELO, můžete se seznámit s procesem výroby a prohlédnout si všechny 
modely této značky na vlastní oči.  

 

Středa 24.5.2017 

Od 9:00 hodin - otevřená brána pro návštěvníky, kteří přijedou dřív 

Od 16:00 hodin – otevřená slavnostní hala s posezením 

(oficiální program začne až od čtvrtka 25.5.2017) 

 

Čtrvrtek 25.5.2017 

Od 8:00 hodin – čerstvé housky k vyzvednutí ve slavnostní hale pro vaši lepší snídani ve vašem 
obytném voze 

V průběhu celého dne se můžete těšit: 

Výstava nových a ojetých obytných vozů MORELO 

Návštěva servisní části a výrobní haly MORELO 

Prezentace dodavatelů značky MORELO – mnoho informací a novinek 

Občerstvení 

Od 19:00 Catering, zahájení a event v slavnostní hale 

 

Pátek 26.5.2017 

Od 8:00 hodin – čerstvé housky k vyzvednutí ve slavnostní hale pro vaši lepší snídani ve vašem 
obytném voze 

V průběhu celého dne se můžete těšit: 

Výstava nových a ojetých obytných vozů MORELO 

Návštěva servisní části a výrobní haly MORELO 

Prezentace dodavatelů značky MORELO – mnoho informací a novinek 

Občerstvení 

Projížďka na kolech po cyklostezce ve městě Schlüsselfeld a jeho okolí 

Od 20:00 hodin Catering a bavorská kapela SIITZ BUBN ve slavnostní hale 

Ohňostroj nad městem Schlüsselfeld 



 

Sobota  27.5.2017 

Od 8:00 hodin – čerstvé housky k vyzvednutí ve slavnostní hale pro vaši lepší snídani ve vašem 
obytném voze 

V průběhu celého dne se můžete těšit: 

Výstava nových a ojetých obytných vozů MORELO 

Návštěva servisní části a výrobní haly MORELO 

Prezentace dodavatelů značky MORELO – mnoho informací a novinek 

Občerstvení 

Projížďka na kolech po cyklostezce  

Velké množství dalších aktivit, kde objevíte přírodní krásy města Schlüsselfeld a jeho okolí 

Od 20:00 hodin Catering a slavnostní ukončení v bavorském stylu 

 

Neděle  27.5.2017 

Od 8:00 hodin – čerstvé housky k vyzvednutí ve slavnostní hale pro vaši lepší snídani ve vašem 
obytném voze 

Odjezdy z MORELO OPEN jsou individuálně na každém z vás. 

 

Při příjezdu každý obdrží vstupní balíček s instrukcemi a možnostmi si rezervovat prohlídku výrobní 

haly. Po celou dobu MORELO OPEN Vám bude k dispozici náš celý český tým MORELO, který vám 

umožní prohlídku výrobního závodu MORELO v českém jazyce a zodpoví veškeré vaše dotazy.  

 

 
Naše společnost Obytné vozy s.r.o. Vám nabízí možnost na tyto dny zapůjčit obytný vůz z naší 
nabídky půjčovny : www.pujcovna-vozu-obytnych.cz 

 

Výhradní importér a prodejce luxusních obytných vozů MORELO v České republice je společnost 

Obytné vozy s.r.o., více informací o těchto luxusních obytných vozech na www.morelo.cz . 

 

Ukázka atmosféry MORELO OPEN 2015 : https://www.facebook.com/MORELOreisemobile/?fref=ts 
 

Těšíme se na Vás 

Tým MORELO 

 

http://www.pujcovna-vozu-obytnych.cz/
http://www.morelo.cz/
https://www.facebook.com/MORELOreisemobile/?fref=ts

