Vaše cesta k nám

Naše služby
> ŘÍZENÍ AKCÍ
> ŘIDIČ BEZPEČNOSTNÍ VÝCVIK

První hodinu zkou
Renomovaných výrobců testovat mezi
Obertauern a Katschberg

> TRÉNINK TECHNIKY

> SPORTOVNÍ VÝCVIK ŘIDIČE
> RING TAXI - ŘÍZENÍ
> PREZENTACE VOZIDEL
Úroveň směry bez jakékoli výstupů (přístup s možností přívěsu)

> AKCE - ŘÍZENÍ UDÁLOSTÍ
> TISK - ŘÍZENÍ UDÁLOSTÍ

LUNGURING

> PUBLIKUM JÍZDY

Tel.: + 43 / 664 / 1613877
e-mail: info@lungauring.at
www.lungauring.at

Partner automobilového průmyslu
> AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL – TEST
> CENTRUM
> STUDENÉ KOMORY
> TECHNIK - KANCELÁŘ
> TECHNOLOGIE - ŠKOLENÍ
> VOZIDLA - TESTOVÁNÍ
> VOZIDLO - VÝZKUM
> INTERNÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
> PROTOTYPY - DOPRAVA
> ZIMNÍ ZKUŠEBNÍ DRÁHY

GMBH

Centrální kancelář:
St.Martin - Schröckergasse 185
A-5582 St.Michael / Rakousko
Jezdecké centrum LUNGAURING:
St.Martin - Gerlgasse - Krapflanger
A-5582 St.Michael / Rakousko
TROGERHELI TESTOVACÍ CENTRUM:
St.Martin - Gerlgasse
A-5582 St.Michael / Rakousko

Austria > Salzburg > St.Michael

LUNGAURING

Cross je více (quer-ist-mehr)

Tato kombinace vypadá již téměř jedinečná:
nejkrásnější a nejlepší praeparierteste školící
středisko pro automobily do střední Evropy,
mrazicí komoře v Rakousku více než 1000 metrů
nad mořem, uprostřed alpské vrcholy, na které 5
lyžařských středisek (www.Lungo.at)
Obertauern, Speiereck/Grosseck, Fanningberg,
Katschberg a Aineck hostům ideální Zimní
sportovní aktivity v krásné Salcbursko.
Samozřejmě vše o koňských sil, rychlost zapne
LUNGAURING a je stálou výzvou pro přesunout
auto v správného posunu po celém obvodu. To
zaručilo, potěšení z jízdy se připojí k ovládání
auto zároveň učený a souvisejících pozemních
komunikacích na silnici.
Pro ty, kteří chtějí zažít rekreační oblasti Lungau
(www.sanktmichael.at) mimo Motorsports
jedinečná krajina nabízí možnosti, jako je
lyžování, snowboarding, skialpinismus,
sáňkovací, výlety na sněžnicích, běh na lyžích,
jízdy koňským povozem a večery - všechno je
možné!
Pro jemné a relaxační pobyt 3 hvězdy výborně
běh nabídka všech druhů wellness programy, od
hotelů a 4 - a 5 hvězdičkové zkušeností a
lázeňský Hotel hosty od adrenalinu na
LUNGAURING.

Spojit s tímto sloganem na LUNGAURING náš
řidič konečný sportovní mega školení s 300hp
silné Mitsubishi EVO 10, samozřejmě s pohonem
všech kol a různé překážky a spárován s rallye
geny, které vykouzlí široký úsměv na tváři
každého řidiče.

Werner Gusenbauer
Nikdo jiný než řidič a master různých událostí,
drift, Werner Gusenbauer (GUSI) pracuje jako
trenér v LUNGAURING, aka pan "napříč je
mehr.de". Jako nejlepší drift trenérů na světě ví,
že její účastníci na jednoho - či dvoudenní školení
v St.Michael čiré potěšení z jízdy a správné
přesunout "cyklista ze všech" / "Tail Trieblers"
sdělit.
Všechny jízdy profesionálně pořádají až do
nejmenšího detailu, takže účastníci mohou
soustředit "cross je více" o LUNGAURING na
výzvu.
Byl jsi příležitost, drift, tam kde tolik celebrit
závodník již prokázal své řidičské dovednosti.
Registrace: info@dcms-gmbh.de www.quer-istmehr.de

MOTORSPORT – UDÁLOSTI
4h CLASSICA ledu maraton
tím, LUNGAURING
Také v letošní zimní sezóně je zpátky na
LUNGAURING super výzvou pro organizátory.
Vytrvalostní závody na ledu a sněhu, který
odpovídal benzín bratři se stal Höll Mike, Steffny
Michi a Troger Heli speciálně pro LUNGAURING,
v roce 2011 po celém světě pro první čas
Motorsport poukázat na některé prostřednictvím
podpory různých sponzorů a místního cestovního
ruchu rady St.Michael (www.sanktmichael.at).
Piloti a jejich týmy (1 auto / 4 jezdci) z celého
světa účastní závodů pro veterány a
nejoblíbenější závod historických automobilů s
velkým nadšením. 30 Aut soutěžit každý rok
prestižní závod vítězství ve své třídě ve stejné
době v okruhu 1,5 mil.

Registrace:
HFG-Rakousko
www.HISTO-Cup.at
Office@Classica.CC

