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Tisztelt Hölgyem, Uram! 

 

Engedje meg, hogy ezen levelünkkel az Ön és Egyesületének tagjai figyelmébe ajánljuk a magyarországi 

KRS Classic Days oldtimer rendezvényét. 

A KRS Classic Days Magyarországon Siófokon, 2019. október 4-6-án kerül megrendezésre, melyen 

egyedülálló módon, egyetlen rendezvény keretében szólítja meg a veterán autók, repülők és hajók 

tulajdonosait és rajongóit. Létezik Európában több olyan verseny, amelyen együtt vesznek részt 

veterán autók és repülők, de olyan, ami a hajózást is beemeli az eseménybe, csak nagyon kevés. Míg a 

repülők és hajók esetében egy bemutatkozási lehetőséget és látványos show-t nyújt, addig az autók 

tekintetében egy dinamikus, itiner olvasással és feladatmegoldással egybekötött versenyzésre hív. 

Veterán autók, igényes youngtimerek és egyéb, egyedi járművek részvételére számítunk, melyek 

sofőrjeivel és navigátoraival szemben a programsorozat különösebb versenyzői, illetve technikai rutin 

iránti igényt nem támaszt, annál több élményt nyújt ugyanakkor a részükre.  

Európa legnagyobb tava, a mesés Balaton és környéke ad otthont rendezvénysorozatunknak. A 

hagyományos turisztikai útvonalakról kissé letérve, első nap a Hertelendy Kastélyt érintve a tó déli 

szomszédságát, a történelmi emlékhelyekkel és gazdag néphagyománnyal büszkélkedő Somogyságot 

fedezzük fel; majd a zárónapon komppal átkelve az északi partra, a Balaton Felvidék változatos arculatú 

dombvidéke, Balatonra nyíló páratlan panorámája és a Festetich Kastély Keszthelyen teszi még 

emlékezetesebbé a hétvégi autós kalandozást.  

 

 

 

www.classic-days.hu


A MAVAMSZ (Magyar Veteránjárművesek Autonóm Muzeális Szövetsége) mint a FIVA magyar nemzeti 

tagjának a támogatásával a KRS Events Kft. szervezésében megvalósuló KRS Classic Days célja a veterán 

járművek szeretetének, megbecsülésének minél szélesebb körben történő terjesztése és 

megismertetése a közönséggel, illetve a veterán járművekhez kapcsolódó társasági kultúra erősítése. 

Az őszi hétvége ügyességi versenyt, gyönyörű Balaton környéki tájat, exkluzív helyszíneken étkezést és 

szállást, valamint kellemes beszélgetéseket és időtöltést garantáltan tartalmaz! 

 

 

Ha felkeltettük érdeklődését kérem további részletes programért és nevezési feltételekért kérjük 

látogasson el honlapunkra: http://www.classic-days.hu/ és továbbítsa ezen levelünket egyesületük 

többi tagja részére is. 

 

Tisztelettel, 

a KRS Classic Days Szervezői 

 

Támogatók 

 

         

http://www.classic-days.hu/
https://www.krs.hu/
https://www.fiva.org/

