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Za volantom monopostu F1

Splňte si svoj sen! Sadnite si za volant  formuly F1 a sami si naplno užite riadenie monopostu s
výkonom 650 koní! Zažite aj  vy potešenie a eufóriu z pilotovania skutočnej F1! 

• K dispozícii skutočné monoposty F1

• Až tri značky F1 - AGS, Prost alebo Arrows 

• Motory V8 Ford Cosworth (DFR 3,5 l), 650 koní

• Možnosť absolvovať aj krst na dvojsedadlovej F1

• Dva okruhy vo Fracúzsku - Var a Paul Ricard HTTT

• Ide o 1-dennú stáž, termíny skoro každý mesiac

Užite si rýchlosť, adrenalín a získajte jedinečný zážitok.

Ešte  nedávno  pre  bežného  smrteľníka  nepredstaviteľná  situácia.  Dnes  stačí  prísť  do  cestovnej
kancelárie HITKA a objednať si stáž na skutočnom monoposte formuly F1. O nejaký čas si potom v
dohodnutom termíne sami sadnete do ef-jednotky s radením pádlami na volante a na vlastnej koži
zažijete pocity pilotov F1 na okruhu Var, hodinku jazdy autom od francúzskych prímorských stredísk
Saint-Tropez a Fréjus. Stali sme sa tak prvou cestovnou kanceláriou na Slovensku i v Čechách, ktorá
priniesla unikátnu a jedinečnú možnosť pilotovať F1 v prostredí skutočnej pretekárskej stajne!   

Najprv  vás  čaká  2x  8  kôl  na  monoposte  F4. Cez  obedňajšiu  prestávku  absolvujete  prehliadku
priestorov spoločnosti AGS FORMULE 1 a dáte si chutný obed. Úderom 14-tej hodiny sa blíži hlavná
udalosť dňa.  Adrenalín stúpa, dojmy a pocity sa násobia, zvuková kulisa po pristavení ef-jednotky
výrazne zmohutnie. Na slnkom zaliatej ploche vás čaká neskutočne dramatická ef-jednotka pripravená
na to, aby ste si do nej sadli. 
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Monoposty F1 sú vybavené motorom V8 Cosworth s výkonom 650 koní a vážia pritom len okolo 550
kg! A tak zrýchľujú z 0 na 100 km /hod. len za cca 2,5 sek. resp. zo 100 na 200 km /hod. za ďalších
2,5 sek. Dvestokilometrovú rýchlosť tak dosiahnete za púhych 5 sekúnd!

Ešte  upresňujúce  informácie,  dotiahnutie  bezpečnostných  pásov.  Okamihy  posledných  pokynov,
vybičovaná  psychika  a  sústredenie.  Ozve  sa vzduchový  štartér,  motor  zareve.  Otáčky  motora  sú
správne, hlavný školiteľ resp. vedúci stáže vydáva pokyn a môžete vyraziť na uzatvorenú trať. Pustíte
spojku … a vstúpite do uzavretého okruhu tých, ktorí pilotovali F1! Takýto zážitok vám nenahradí
žiadne športové auto, nech by bolo akokoľvek exkluzívne a výkonné.

Nesmiete si ale nechať ujsť ani záverečnú jazdu na dvojsedadlovej F1 riadenej skúseným miestnym
pilotom,  tzv.  krst.  Avšak teraz  už  pretekárskym tempom.  Až pri  tejto  jazde  totiž  spoznáte,  akými
psychickými aj fyzickými schopnosťami musia disponovať špičkoví piloti F1.                            

V ponuke je vo vybranom termíne aj známy okruh Paul Ricard. Absolvovať stáž F1 však môžete tiež
na iných okruhoch (Barcelona, Magny-Cours, Hungaroring), pričom tam môžete riadiť monopost F1 s
výkonom až 750 koní!

Stáž na monoposte F1 je tým  najvhodnejším darčekom pre všetkých naozajstných fanúšikov F1.
Môžete  zažiť  absolútne  jedinečný  deň.  Neopakovateľný,  výnimočný  a  plný  rýchlej  jazdy,  emócií,
zimomriavok a adrenalínu. Vynikajúco strávený deň, na ktorý určite nezabudnete!

Výber programov stáže F1 na okruhu Var (Circuit du Luc en Provence) s cenami v EUR:

 Senzačná F1  (V8)    F4 / F1 AGS F4 / F1 PROST - ARROWS
pádla na volante pádla na volante

  Programy Cena Cena
 2x  8 kôl F4 + 4 kolá F1 1.789,00 1.949,00
 2x  8 kôl F4 +   5 kôl F1 2.059,00 2.239,00
 2x  8 kôl F4 +   6 kôl F1 2.289,00 2.529,00
 2x  8 kôl F4 +   8 kôl F1 2.779,00 3.129,00
 2x  8 kôl F4 + 10 kôl F1 3.269,00 3.629,00
 2x  8 kôl F4 + 12 kôl F1 3.720,00 4.169,00
 2x  8 kôl F4 + 16 kôl F1 4.729,00 5.289,00

Výber z ponuky naviac služieb za samostatný poplatok 

 Krst na dvojsedadlovej F1 AGS X2 (2 kolá, jazdí sa popoludní)        349,00
Video kompletné na DVD 265,00
Hosť pilota (max. 4 osoby na 1 pilota, vek min. 10 rokov, s obedom) 49,00


