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Invest in memories!

în care po]i s` testezi cele 
mai tari ma[ini, pe cele mai 
tari circuite din Germania.

Ziua 1 – Vineri
Zbor Bucure[ti-München/
Frankfurt
În prima zi, imediat dup` 
aterizare, vei avea ocazia s` 
testezi func]ionalit`]ile unei 
super-ma[ini Porsche, 
Mercedes sau BMW pe 
Autobahn, în drum c`tre 
unul din circuitele propuse, 
Hockenheimring sau 
Nürburgring, situate la o 
distan]` de 200-300 km  
de München sau Frankfurt.

Ziua 2 – Sâmb`t`
În cea de-a doua zi te vei 
preg`ti pentru adev`rata 

provocare – câteva tururi 
al`turi de un [ofer 
profesionist pe o ma[in` 
adev`rat` de curse, pe 
circuitul ales:
 
Circuitul Hockenheimring
Dac` e[ti fan Mercedes  
sau Porsche, atunci te vei 
îndrepta spre circuitul 
Hockenheimring.  
Construit în 1932, la 
ini]iativa lui Ernst Christ, 
Hockenheimring este unul 
dintre cele mai moderne [i 
inaccesibile circuite din 
lume. În anul 2002, pista a 
fost restructurat`, fiind 
scurtat` cu aproximativ  
2 km, iar capacitatea a fost 
m`rit` de la 83.000 la 
120.000 persoane.
Mercedes/Porsche Race taxi 
este o experien]` intens`, în 
timpul c`reia te vei gândi 
doar la curba care urmeaz`, 
dac` [oferul va reu[i s` 
frâneze sau s` vireze la 
timp. Când tu ai fi încetinit 
viteza de mult, [oferul de 
lâng` tine va accelera [i 
mai mult, ducând aceast` 
aventur` la extrem… îns` 
cuvintele nu sunt suficiente 
pentru a exprima t`ria 
senza]iilor tr`ite!

„Northern Loop” 
(Nordschleife) – 22,810 km, 
„Southern Loop” 
(Südschleife) – 7,747 km [i 
„Finish Loop” (2,281 km).  
|n perioada 1982-1983  
zona de start-finish a fost 
demolat`, l`sând loc unui 
nou circuit. Din vechea pist` 
mai func]ioneaz` îns` partea 
de nord, Nordschleife. 
BMW Ring Taxi, sau, pe 
în]elesul tuturor, „Welcome 
to the Green Hell!”, este 
sloganul cu care e[ti invitat 
s` experimentezi o tur` a 
circuitului Nürburgring [i a 
faimoasei Nordschleife – 
considerat` una dintre cele 
mai spectaculoase, solici-
tante [i, în acela[i timp, cea 
mai lung` pist` de curse din 
lume. Gust` adrenalina în 
ultimul model M5, al`turi  
de un [ofer profesionist.  
BMW Ring Taxi reprezint`  
o oportunitate inedit`  
de a descoperi secretele 
legendarei Nordschleife.

Ziua 3 – Duminic`
În aceast` ultim` zi vei avea 
timp liber pentru vizitarea 
ora[ului [i pentru a s`rb`-
tori reu[ita de ieri. Dup`-
amiaz` v` ve]i îndrepta 
c`tre aeroport, unde ve]i 
preda ma[ina, dup` care 
ve]i zbura c`tre Bucure[ti.

E[ti pasionat de cai-putere? Ia-]i un prieten  
(cel mai bun) [i hai s  ̀discut̀ m despre ma[ini.

Circuitul Nürburgring
Dac` e[ti fan BMW, atunci 
circuitul Nürburgring te 
a[teapt`. Cunoscut 
amatorilor drept „The Ring”, 
Nürburgring a fost construit 
în 1920 în jurul satului [i 
castelului medieval Nürburg, 
situat la aproximativ 70 km 
distan]` de Köln [i 120 de 
Frankfurt. 
Supranumit „The Green 
Hell” de c`tre Jackie Stewart, 
este de departe considerat 
cel mai solicitant circuit din 
lume. Ini]ial, pista era 
compus` din patru p`r]i, 
„Whole Course” – cu o 
lungime de 28,265 km, 

U
nde? Nu putem s` 
propunem decât 
Germania, mai exact, 

Hockenheimring [i 
Nürburgring, unele dintre 
cele mai temute circuite. 
Cum? Întâi te acomodezi pe 
autostrada cu un bolid 
marca BMW, Porsche sau 
Mercedes, apoi te provoc`m 
la o curs` al`turi de un 
[ofer profesionist.  
Când? Oricând ai curajul, 
de preferat în perioada  
martie-noiembrie.

{tim. Î]i plac ma[inile. Cele 
puternice, mai ales. Dac` 
mai sunt [i scumpe, cu atât 
mai bine. Îns` pe str`zile 
din Bucure[ti nu-]i sunt de 
nici un ajutor, poate doar 
s` atragi priviri. Stai lini[tit, 
RTW s-a gândit la toate [i a 
preg`tit pentru tine [i 
prietenul t`u cel mai 
bun program de 
curse. Ai la 
dispozi]ie trei zile 

Circuitul 
Hockenheimring

Circuitul Nürburgring

Pachet 
Zbor Bucure[ti-
München/Frankfurt
Cazare 2 nop]i, hotel 4*
Rent-a-car Porsche/
Mercedes/BMW
Race/Ring taxi
Tarif, între 750-900 
euro/pers.
office@rtw.ro
www.myadventure.ro

Testeaz`-]i limitele 
al`turi de RTW!


