
 
 

 

Informace k akci Drifting Livigno 2015 

Kontakt 
Pro případ čehokoli si poznačte důležité telefony: 

+420 777 731 234 – Miloš Merta 

+420 603 580 436 – Filip Rakovan 

+420 603 296 696 – Petr Menzl 

Hotel, termíny 
Ubytováni budeme v hotelu Interalpen, který se nachází v horském průsmyku na 

silnici mezi Livignem a Bormiem v nadmořské výšce 2200 metrů cca 500 metrů od 

průsmyku Foscagno kousek za bezcelní zónou. Z Livigna je to cca 10 minut jízdy. 

Adresa hotelu: 

Hotel Interalpen**** 

via S.S.301 Località passo Foscagno 

23038 Vadidentro (SO) 

Tel.: 0039 0342 97 90 68 

Mapky: 

  

Odkaz na mapu google (s možností zadání navigace): 
https://www.google.cz/maps/place/Interalpen/@46.491612,10.21559,19z/data=!4m2!3m1!1s0x478372cc804b6a1d:0x878b337f63e7c2ea 

Webové stránky hotelu: http://www.hotelinteralpen.it/eng/index_eng.htm 

V ceně je polopenze a volný vstup do hotelového wellness, zbylé je nutno si uhradit 
dle skutečné spotřeby. 

Check-in je v den, od kterého jste ubytování objednali, od 16:30 hodin. V případě, že 
si nejste jisti, zda a od kdy ubytování máte, se ozvěte. Po příchodu na recepci sdělte 
své jméno, resp. jméno toho, kdo vás na akci bere, recepční vám sdělí číslo pokoje 



 
 

 

atd. Pobyt je objednán a uhrazen prostřednictvím AWD, kontaktní osobou je Miloš 
Merta. 

Cesta, tunel 

Cestu volte dle výchozího bodu a preferencí – přes Mnichov či přes Salzburk do 
Innsbrucku a dále přes švýcarský Zernez do Livigna. Od konkrétní cesty se budou 
odvíjet poplatky za dálnice. 

Ať už pojedete odkudkoli, doporučujeme neplánovat si trasu přes Bormio, ale 
opravdu přes Švýcarsko tunelem do italského Livigna. Díky uzavřeným průsmykům 
byste se totiž nemuseli do Livigna dostat a stejně nakonec jet přes Švýcarsko. 

Připravte si cca 30 EUR za zpáteční průjezd tunelem do Livigna. Tunel je jednosměrný, 
má semafory regulovaný provoz, směr se mění každých cca 15 minut (krom soboty, 
kdy platí výrazně delší časové intervaly, sobota se nás ale netýká). 

K cestování stačí platný občanský průkaz, není nutné s sebou vozit pas (ani kvůli 
Švýcarsku). Povinné jsou sněhové řetězy, zvažte, zda si je vzít. 

Doprava na místo a zpět, odtah auta 

S ohledem na to, kolik lidí a aut do Livigna vyráží, otvíráme tímto diskusi na téma 
zaplnění aut. Nejde jen o ušetření peněz za pohonné hmoty, dálniční poplatky a 
tunely, ale hlavně o odpočinek řidičů díky možnosti vystřídat se při řízení. Pokud tedy 
odjíždíte ve čtvrtek 26. 2 a vracíte se v neděli 1. 3. a chcete se „optimalizace“ 
zúčastnit, zašlete prosím na adresu merta@awd.cz nebo zavolejte do 31. ledna 2015 
tyto informace: 

• Místo a orientační čas odjezdu do Livigna 

• Počet míst v autě, resp. počet lidí, pro které potřebujete místo (dle preferencí, 
je-li vám jedno, jestli se k někomu přifaříte nebo někdo pojede s vámi, tak 
oboje) 

• Orientační plánovaný čas odjezdu z Livigna 

Pošlete také prosím informaci, zda máte zájem o zajištění odtahu auta (krom těch, 
kteří ho již mají domluvený a zaplacený). Pokud bude aut víc, zkusíme zajistit další 
odtahovku a domluvit lepší cenu. 

Harmonogram 

Odjezd a příjezd si každý naplánujte dle osobních preferencí. Dle dojezdu se ubytujte, 
navečeřte, užijte wellnessu, poseďte v restauraci, zalyžujte, běžte spát, … 

V pátek 27. 2. ráno se sejdeme buď na snídani, nebo přímo na okruhu, který je na 
silnici na jih z Livigna na Via Tresenda (viz mapka na stránkách okruhu: 
http://www.ghiacciodromo.com/it/dove.php). Bylo by fajn tam být mezi 8:30 a 8:45 

hodin, uděláme rozpravu, vyplníme a podepíšeme formuláře a vrhneme se na 
ježdění, které bude až do večera. Odjez z hotelu tedy něco po osmé hodině. 



 
 

 

V sobotu harmonogram analogicky, v neděli vyklidit pokoj dle požadavků hotelu a 
rozjet se na sjezdovky či domů… 

Výbava 

Připomínáme nutnost mít v každém autě, které bude jezdit na okruhu, funkční a pro 

příjem zapnutou vysílačku. Pokud ji nemáte, ozvěte se předem, zkusíme najít řešení. 

Zvažte vzít si přípravky typu octan boost atp. (pro jistotu). Hever apod. bude 
dostupný, pokud ale víte jistě, že budete na místě přezouvat, vezměte si potřebné 
vybavení též. 

Sníh, počasí 

V Livignu bývá dost sněhu, uvidíme, jak to vyjde letos. Případné nutné informace 
v tomto směru zašleme před akcí. 

Fotky a další 

Ti z vás, kdož mají objednané foto a video, rozmyslete si prosím, zda máte na 
fotografy nějaké konkrétní požadavky (speciální scény, záběry, realizace vlastních 
scénářů, zvuky, …) a domluvte se na nich ještě před akcí přímo s fotografy Zuzkou a 
Pepou (kontakt: http://galerie.fotohavlin.cz/o-nas). 

Pokud video a fotky objednány nemáte a máte o ně zájem, je možné si je objednat 
v pátek ráno před vlastním ježděním. Pokud tak neučiníte a řeknete si o ně až po 
akci, bude reálně hrozit, že bude výběr zdrojového materiálu omezený. 

Pokud budete chtít někdo vzít něco rozměrnějšího (např. lyže, druhou sadu pneu, …), 
ozvěte se, zkusíme to umístit na odtahovku. 

Benzín/naftu předem řešit netřeba, v Livignu čerpací stanice jsou, litr navíc vychází na 
slušné peníze. 

Toť snad vše podstatné. Těšíme se na shledání v Livignu. 


