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Supercar Driving Holidays

IZJEMNA IVLJENSKA IZKU NJA S SUPER PORTNIMI
AVTOMOBILI - V IZVEDBI Z
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Ali ste se kdaj spra evali zakaj so
Finci tako uspe ni v avto-moto portu?

01
OBVLADOVANJE POLIGONA

Takšno izjemno izkušnjo lahko 
doživite s profesionalnimi finskimi 
rally vozniki na Laponskem.  

Na vrhunskih ledenih poligonih vas 
bo Finec Juha Kankkunen,  4-kratni 
svetovni zmagovalec v rally-ju, 
naučil, kako nadzorovati superavto-
mobil pri visokih hitrostih in polzeti 
(driftati) s popolnim nadzorom.
  
Med usposabljanjem boste hitro 
napredovali v voznih sposobnostih, 
ki se bodo sorazmerno stopnjevale 
z upravljanjem različnih vozil (Golf 

TDI, Golf R Rally, Porsche Carrera 
4S, Subaru Impreza WRX STI, Audi 
RS4), vse do zadnje stopnje z 
Lamborghini Gallardom.  

Program usposabljanja vožnje na 
ledu je Juha Kakkunen predstavil v 
letu 2007. Njegov moto se glasi 
“hitro, zabavno in varno” in temu še 
dandanes sledi.
Udeleženci se boste srečali in 
sodelovali z mnogimi svetovno 
znanimi rally vozniki, ki bodo v času 
usposabljanja vaši inštruktorji. 

Dejstvo, da je Finska dežela izjemnih 
voznikov, boste občutili v trenutku, ko 
izstopite z letala na Laponskem.  

Kramljanje o avtomobilih ob 
tabornem ognju z Juho Kankku-
nenom in drugimi rally vozniki  
svetovnega WRC razreda je zagotovo 
enkratno življenjsko doživetje, ki si ga 
boste zapomnili za vedno.
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02
POLIGON ZA RALLY

04
POLIGON ZA RALLY
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05
OBVLADOVANJE POLIGONA
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Naučili se boste:

• naprednih vozniških spretnosti z    
izjemno močnimi vozili, 

• tehnik obvladovanja vozila in 
zaviranja,

• obvladovati vozilo v 
arktičnih/zimskih razmerah,

• rally vozniških sposobnosti,

• track lines - iskanja profesionalno-
tekmovalnih voznih linij,

• 4 kolesne (4x4) tehnike polzenja 
(driftanja), 

• tehnike skandinavskega flicka.

Vozili boste naslednja vozila:

• Lamborghini Gallardo,

• Audi RS4,

• Subaru Impreza WRX STI - Porsche 
Carrera 4S,

• Golf R Rally avto,

• Golf 2L TDI,

• preko 20 vozil v voznem parku.

Inštruktorji:

• Juha Kankkunen 

• Harri Rovanperä 

• Harri Toivonen

• Riku Tahko

• Toni Gardemaister 

• Antti Kumpulainen

• Jouni Ampuja

• Ossi Lahtinen

• Anton Alén

03

09
OBVLADOVANJE POLIGONA

OBVLADOVANJE POLIGONA

Misija specializirane agencije D1 Ultimate-GT je združiti človeka in 
najsodobnejši stroj na način, ki ga še niste doživeli. 
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02
Vozni Park

V programu Juhe Kankkunena, kjer izpopolnujejo vozniške 
sposobnosti do najmanjših podrobnosti, sodeluje veliko 
poklicnih rally voznikov in sedanjih F1 voznikov. 
Sebastian Vettel, Heikki Kovalainen, McLaren F1 team in Mika 
Häkkinen so le nekatera znana imena, ki se kalijo na teh 
zimskih poligonih.

Ne glede na to, ali ste popolni začetnik, poklicni voznik ali 
karkoli vmes, bo strokovna ekipa prilagodila program 
posameznikovim sposobnostim tako, da bo vsakdo deležen 
največje pozornosti in strokovne obravnave.

Poleg vožnje na ledu vam okolica ponuja številne aktivnosti, ki 
omogočajo doživetje Laponske in arktičnih vremenskih 
razmer do popolnosti. Za pokušino vam ponujamo Skidoo 
safari po prostrani zimski pokrajini Laponske. Safari vas 
popelje skozi zasnežene gozdove ter preko zamrznjenih jezer 
na bližnji hrib ob ruski meji, kjer boste ob topli hrani in ogreti 
s kožami severnih jelenov prenočili v tradicionalni koči 
Laplander.
Dogodek je mogoče prilagoditi poslovnim skupinam ali 
povsem individualnim zahtevam. 
Seveda si je možno zaželeti dodatne vozniške dneve kot tudi 
ostale ne-vozniške arktične aktivnosti.

Laponska slovi po severih jelenih, huskijih, safariju s krpljami, 
smučanju in finski savni, če naštejemo le nekaj zimskih 
radosti, ki jih lahko po želji vključimo v vaš program 
potovanja. Laponska je družini prijazna dežela, a hkrati 
tudi zelo priljubljena med podjetji in skupinami za 
motivacijske aktivnosti.

Datumi izvedbe programa: v februarju in marcu 

Paketi: na voljo 3/4/5 - dnevni paketi s celodnevnimi 
vožnjami na poligonih ter individualno prikrojenimi 
itinerarji.

Cena: glede na povpraševanje, rezervacije na voljo za 
posameznike ali manjše skupine.

Cena vključuje:
• nastanitev v luksuznih brunaricah ali hotelu
• zajtrk
• finsko / angleško govorečega vodjo skupine 
• transfer z letališča in nazaj
• dnevne prevoze na poligone
• 7-urno dnevno usposabljanje voznikov na poligonu
• kosilo na poligonu
• prigrizke in osvežilno pijačo na poligonu
• WRC licencirane rally voznike – inštruktorje
• osebnega inštruktorja Juho Kankkunena
• optimalne varnostne razmere na poligonu
• vlečne avtomobile
• rezervne avtomobile
• gorivo (neomejeno)
• D1 Ultimate-GT osebje
• sovozniško rally izkušnjo z Juho Kankkunenom v  

subarujevem rally vozilu
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Primer programa za skupino: 

1. dan
12:10 - 13:25    prihod na letališče Kuusamo
13:45 - 14:30    prevoz do hotela
14:45                nastanitev in prosti čas
20:00    večerja

2. dan
07:00 - 08.30  zajtrk
08:30 - 09:00  prevoz do poligona
09:15 - 12:00      navodila voznikom, spoznavanje z 

inštruktorji in Juho Kankkunenom; 
pričetek usposabljanja

12:00 - 12:45   kosilo na poligonu
12:45 - 14:45  nadaljevanje usposabljana
14:30 - 15:00  odmor za malico & kavo na poligonu
15:00 - 15:45  rally vožnja z Juho Kankkunenom
16:00 - 16:30   prevoz do hotela

17:30 - 20:00  prosti čas v smučarskem središču 
Ruka

  20:00   večerja

3. dan
07:00 - 08:30   zajtrk
08:30 - 09:00   prevoz na poligon
09:15 - 12:00   nadaljevanje usposabljanja
12:00 - 12:45   kosilo na poligonu
12:45 - 14:30   nadaljevanje usposabljanja
14:30 - 15:00   odmor za malico & kavo na poligonu 
15:00 - 16:15  nadaljevanje usposabljanja
16.30 - 17:00   prevoz do hotela
17:30 - 20:00  savna ali prosti čas
20.00               večerja

4. dan
07:30 - 08:30  zajtrk
08:45 - 10.00  odjava iz hotela
10:00 - 12:15  prosti čas
12:30 - 13:00   prevoz do letališča Kuusamo
14:00    odhod z letališča

01
Vozni Park
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ATELJE UNIKATNIH POTOVANJ d.o.o.

Miha Rott
Tel: 031 519 336
E-po~ta: miha@unique-slovenia.si

Ekskluzivno sodelovanje z D1 Ultimate GT

www.ultimate-gt.com

Supercar Driving Holidays

INFORMACIJE IN REZERVACIJE




