
 

 

MILLE  MIGLIA - 18. až 21. května  2017 

(www.1000miglia.eu) 
 

Vážení přátelé, dovoluji si Vás tímto informovat o termínu konání jedné z největších a 

nejhezčích motoristických akcí. Pokud byste se chtěli zúčastnit výletu na tuto akci, neváhejte 

mne kontaktovat .  

 

Předpokládám, že bychom naši akci zahájili v Brescii. Sraz v místě ubytování ve středu 17. 5. 

2017 v odpoledních hodinách. Ve čtvrtek 18. 5. budeme v centru města - dopoledne registrační 

přejímka a odpoledne start závodu. Potom, jako už tradičně, bychom v podvečerních hodinách 

odjeli do San Marina, kde budeme 2 noci.  

 

Sraz účastníků: 17 / 05 / 2017 odpoledne/podvečer – hotel blízko Brescie (bude upřesněno) 

 

Přejímka a start: 18 / 05 / 2017 Brescia – centrum města, start MM na Viale Venezia. 

Odjezd do San Marina cca v 17:30, večer ubytování v San Marinu (hotel 

bude upřesněn) 

 

San Marino 19 / 05 / 2017 – dopoledne sledování průjezdu závodních vozů městem, 

odpoledne – individuální program (možný výlet do Urbina (tam a zpět cca 

100 km) či Assisi (tam a zpět do SM cca 320 km).  

 

Ukončení srazu: 20 / 05 / 2017 – dopoledne po snídani odjezd ze San Marina (směr 

Florencie) na jedno z kultovních míst závodu: Passo della Futa. (cca 200 

km, 5 až 6 hod. jízdy). Po průjezdu závodní kolony odjezd domů nebo 

individuální program. Pro úplnost: cíl závodu je 21 / 05 / 2015 v Brescii na 

Viale Venezia a příjezd prvního auta do cíle je očekáván kolem poledne. 

 

Předběžné přihlášky je nutno poslat e-mailem na mou adresu nejpozději už do 10. prosince 2016 

– počet „přihlášených“ je podmínkou pro výběr vhodného ubytování. Informace o volném a 

vybraném místě ubytování Vám sdělím obratem v neděli 11. prosince do 12:00 hod. Upozorňuji 

-  ceny i obsazenost hotelů se mění každou hodinou!!!   

Vlastní ubytování (1x Brescia + 2x San Marino) si poté každý z účastníků zajistí 

(„zabukuje“) samostatně (např. přes Booking.com), a to nejlépe ihned po obdržení e-mailu 

s kontaktními údaji na vybraný hotel. Cílem je, abychom byli všichni pěkně pospolu .  

.  

 

Libor NOVOTNÝ   (novotny@abe.cz, +420 607 201 398)  
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PS: 

 

Omlouvám se, že na Vás tak pospíchám, ale včera (5.12.) jsem až do noci zjišťoval, jaké jsou 

aktuální možnosti ubytování v Brescii. Zjistil jsem, že všechny hotely na trase místního Metra 

jsou už plně obsazeny a v ostatních zbývají poslední jednotlivé pokoje, jejichž cena za 1 noc u 2 

lůžkového pokoje většinou už přesahuje v přepočtu 6.000,- Kč, a to vč. hotelů na předměstí! 

 

Ubytovací kapacity začínají být naplněny i v poměrně vzdálenějších lokacích (Lago di Garda, 

Modena atp.). Na možnostech ubytování se dle mého názoru jednoznačně projevuje, že příští 

ročník MM 2017, který bude mj. oslavou 90tého výročí prvního ročníku a 60ti roků od 

posledního závodu (s válečnou přestávkou se MM konala od roku 1927 do roku 1957), bude 

poctěn opravdu velkou návštěvností.  

 

Z výše uvedených důvodů a vzhledem k počtu doposud avizovaných posádek jsem byl nucen 

revidovat původní vizi, že budeme ubytováni v hotelu na trase metra. Reálně se tedy setkáme 17. 

května odpoledne 10 až 20 km před Brescií ve vybraném hotelu, kde strávíme i první noc s tím, 

že ráno po snídani auty přejedeme na konečnou stanici metra. Tam na hlídaném parkovišti 

zaparkujeme a dále do centra Brescie se vydáme metrem. Odpoledne se cca v 17:00 sejdeme na 

parkovišti a společně se přemístíme do San Marina. 

 

 

 


