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Zažite deň, o ktorom ste snívali, na okruhu Luc en Provence vo 
Francúzsku.

Circuit Var

➔ 30 min. od Saint Tropez
➔ 2,2 km dlhý okruh

info@enjoyzazitky.sk | +421 948 99 66 48
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PROST AP02 - V8 Cosworth, 650 koní

ARROWS A20 - V8 Cosworth, 650 koní

AGS SH03 - V8 Cosworth, 650 koní 

Flotila tímu AGS FORMULA 1 

➔ 15x vozidlo F1 
➔ 2x dvojsedadlová F1
➔ 11x vozidlo F4

Všetky vozidlá sú vybavené 
najmodernejšími technológiami, 
zaručujúcimi tie najlepšie jazdné 
vlastnosti - rýchlosť a bezpečnosť 
na trati. 

Vozidlá Formula 1
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“F1 Evolution” program 
AGS F4/F1

s radením na volante 

F3 alebo F4 (8 kôl) + Formula 1 (2 kolá) 1 190€*

F3 alebo F4 (8 kôl) + Formula 1 (3 kolá) 1 390€*

Poldenný program “F1 Evolution” zahŕňa: prenájom trate, kompletnú výstroj 
(helma, kukla, kombinéza, rukavice, topánky), technické zabezpečenie (inštruktor 
jazdenia), bezpečnostné zabezpečenie (traťoví komisári, zdravotná pomoc), prenájom 
priestorov tímu AGS (šatne, sprchy, pit lane), zapožičanie vozidiel F4/F3/F1, 
šampanské na záver, certifikát jazdca a poistenie zodpovednosti za škodu. 
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F1 Evolution - časový harmonogram programu

● 12:45 - uvítacia recepcia v priestoroch tímu AGS F1 - občerstvenie (káva, džús, pečivo)
● 13:00 - príprava jazdca ( dostanete overal, helmu, kuklu, jazdecké topánky a rukavice)
● 13:15 - briefing vo výučbovej miestnosti venovaný technike jazdy vo formule a bezpečnosti 
● 14:00 - presun na pit lane, 2 zoznamovacie kolá ako pasažier po trati 
● 14:15 - séria 8 kôl za volantom F4 (radenie na volante - 160HP) - personalizované poradenstvo, zdieľanie skúseností s ďalšími 

účastníkmi, občerstvenie 
● 15:45 - F1 briefing - špecifiká a odporúčania k jazde v F1 na okruhu 
● 16:00 - séria kôl za volantom F1 (radenie na volante - 650HP) - personalizované poradenstvo, zdieľanie skúseností s ďalšími 

účastníkmi, občerstvenie 
● 17:15 - slávnostné udeľovanie certifikátov so šampanským v priestoroch tímu AGS F1
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“F1 Performance” 
program 

AGS F4/F1
s radením na volante 

PROST-ARROWS F4/F1  
s radením na volante 

F4 (2x8 kôl) + Formula 1 (3 kolá) 1 599€* 1 759€*

F4 (2x8 kôl) + Formula 1 (4 kolá) 1 789€* 1 949€*

F4 (2x8 kôl) + Formula 1 (5 kôl) 2 059€* 2 239€

F4 (2x8 kôl) + Formula 1 (6 kôl) 2 289€* 2 529€*

Celodenný program “F1 Performance” zahŕňa: prenájom trate, kompletnú výstroj (helma, kukla, 
kombinéza, rukavice, topánky), technické zabezpečenie (inštruktor jazdenia), bezpečnostné 
zabezpečenie (traťoví komisári, zdravotná pomoc), prenájom priestorov tímu AGS (šatne, sprchy, pit 
lane), zapožičanie vozidiel F4/F3/F1, obed v blízkej reštaurácii, šampanské na záver, certifikát jazdca 
a poistenie zodpovednosti za škodu. 
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F1 Performance - časový harmonogram programu

● 7:45 - uvítacia recepcia v priestoroch tímu AGS F1 - občerstvenie (káva, džús, pečivo)
● 8:00 - príprava jazdca ( dostanete overal, helmu, kuklu, jazdecké topánky a rukavice)
● 8:15 - briefing vo výučbovej miestnosti venovaný technike jazdy vo formule a bezpečnosti 
● 9:00 - presun na pit lane, 2 zoznamovacie kolá ako pasažier po trati 
● 9:15 - 1. séria 8 kôl za volantom F4 (radenie na volante - 160HP) - personalizované poradenstvo, zdieľanie skúseností s ďalšími 

účastníkmi, občerstvenie 
● 10:45 - 2. séria 8 kôl za volantom F4 (radenie na volante - 160HP)
● 12:00 - obed v reštaurácii AGS F1
● 13:30 - F1 briefing - špecifiká a odporúčania k jazde v F1 na okruhu 
● 14:00 - 1. séria kôl za volantom F1 (radenie na volante - 650HP) - personalizované poradenstvo, zdieľanie skúseností s ďalšími 

účastníkmi, občerstvenie 
● 15:15 - 2. séria kôl za volantom F1 (radenie na volante - 650HP) 
● 17:00 - jazda na dvojsedadlovej formule, 2 kolá s profesionálnym jazdcom
● 17:45 - slávnostné udeľovanie certifikátov so šampanským v priestoroch tímu AGS F1
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Race taxi v dvojsedadlovej formule  ………………….  349€
2 kolá v jedinečnej dvojsedadlovej AGS F1 s profesionálnym 
jazdcom 

Doplnkové služby: 

Pamiatkové DVD   
Unikátny video záznam vytvorený len pre vás. Od vášho príchodu, až 
po záverečný ceremoniál, sa vám bude venovať profesionálny 
kameraman, ktorý zaznamená vaše prvé kroky vo svete Formuly 1.
F1 EVOLUTION program …………………………….  145€
F1 PERFORMANCE program …………….……….  265€

Guest pass
Vstupenka pre vášho hosťa. Každý jazdec si so sebou môže 
vziať max. 4 hostí. Pri celodennom programe je v cene 
vstupenky aj  obed. 
Poldenná vstupenka …………………………..….  19€
Celodenná vstupenka …………………………….  49€

Serenity Pack - pripoistenie
Pripoistenie zaisťuje: 

- v prípade “nezavinenej” nehody znižuje výšku max. 
spoluúčasti z 6 000€ na 1 000€

- zmeniť termín kurzu najneskôr týždeň pred termínom, 
miesto štandardných 4 týždňov

F1 EVOLUTION program …………………………….  169€
F1 PERFORMANCE program ……………….…….  169€
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Užitočné informácie 

➔ Objednávateľ je povinný sa pred jazdou oboznámiť so všeobecnými podmienkami predaja kurzu,  participácie na kurze a písomne 
potvrdiť porozumenie. 

➔ V deň kurzu jazdec podpisuje čestné prehlásenie, v ktorom sa vyhlasuje: 
◆ že je v dobrej zdravotnej kondícii a nie je pod vplyvom liekov, ktoré by boli rizikom pri vykonávaní motošportu
◆ má najmenej 18 rokov a platný vodičský preukaz
◆ komunikuje vo francúzskom, alebo anglickom jazyku. Ak nie, musí mať zaisteného tlmočníka vo vlastnej réžií. 
◆ je v doprovode max. 4 osôb so zakúpeným Guest passom

➔ Pre zabezpečenie plynulosti kurz sa vyžaduje presný príchod a dodržiavanie časového harmonogramu. 
➔ Účastník na mieste neskladá žiadny depozit. V prípade nehody, ktorú zaviní nerešpektovaním bezpečnostných pravidiel, 

inštruktorov a traťových komisárov, uhradí na mieste pevnú čiastku 6 000€ šekom, alebo kreditnou kartou. Následne mu bude 
zaslaná faktúra a vrátené prípadné preplatky. Objednávateľ, alebo účastník má možnosť zakúpenia pripoistenia Serenity Pack, 
ktoré túto spoluúčasť znižuje na 1 000€. 

➔ Deti do 10 rokov nemajú na trať  prístup. Zakázané je vodiť domáce zvieratá. 

Max. výška jazdca je 192 cm, min. 155 cm. Maximálna váha 105 kg. Či sa jazdy môžete zúčastniť, záleží predovšetkým od proporcií a 
celkového rozloženia postavy. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať. 

*  zmena programu a cien je vyhradená. V prípade záujmu vám zašleme aktuálnu ponuku. 
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