
Rajd Barbórka w stylu VIP! 

Rajd Barbórka, Ogólnopolskie Kryterium Asów, to oprócz fascynującego wydarzenia 

sportowego także coroczna okazja do spotkań biznesowych dla najbardziej 
wymagających fanów sportów motorowych. 

Tegoroczna oferta VIP skierowana do najbardziej wymagających klientów została 
znacznie rozbudowana. Na inaugurującym rajd odcinku Bemowo przygotowana 
zostanie specjalna strefa VIP znajdująca się w nowym budynku Automobilklubu 

Polski. Goście tej strefy będą mogli podziwiać zmagania zawodników ze 
znajdującego się na 1 piętrze balkonu, z którego widoczna będzie prawie cała trasa 
rajdu. Dla VIPów przygotowana będzie także oferta ciepłych napojów (bezpłatnie 

kawa i herbata) oraz smacznych obiadów serwowanych w znajdującym się na 1 
piętrze budynku bufecie (dodatkowo płatne). 

 

Oferta VIP została w tym roku rozszerzona także o świadczenia na nowym odcinku 
specjalnym Tor Modlin. Dla posiadaczy karnetu VIP udostępniona zostanie 
zadaszona trybuna znajdująca się na 1 piętrze nowego budynku szkoleniowego toru. 

Goście trybuny VIP będą mieli zapewniony znakomity widok na przejeżdżany 
dwukrotnie przez każdego zawodnika pierwszy fragment trasy rajdu oraz znajdujący 
się vis a vis strefy VIP telebim. Tutaj także dla gości czekać będą bezpłatne ciepłe 
napoje ogrzewające. 

 



Na finałowym odcinku Rajdu Barbórka, słynnej „Pani Karowej” goście VIP również 

nie będą mogli narzekać na brak atrakcji. Do ich dyspozycji zostanie oddana 
oferująca najlepszy widok na najciekawszy fragment odcinka trybuna VIP z 
numerowanymi miejscami. Naprzeciwko trybuny umieszczony zostanie telebim z 

relacją na żywo, jak co roku dodatkową atrakcję stanowić będzie lokalizacja startu 
OS Karowa – tuż pod trybuną VIP. 

 

Na zapleczu trybuny zlokalizowany będzie duży, ogrzewany namiot VIP, w którym 
bezpłatnie serwowany będzie ciepły poczęstunek dla wszystkich gości. Wizytę umili 
także „Welcome Drink”, a w namiocie znajdować się będą monitory z relacją na żywo 
z odcinka. 

 

Uzupełnieniem oferty dla najbardziej wymagających klientów tegorocznego Rajdu 
Barbórka jest nowa atrakcja w postaci lotów widokowych helikopterem podczas 

trwania odcinka Bemowo. 10 minutowy lot pozwoli oglądać zmagania zawodników z 
najlepszej możliwej perspektywy. 

Ostatnie bilety VIP dostępne są jeszcze w oficjalnym sklepie Rajdu Barbórka pod 
adresem: https://www.topracingshop.pl/firm-por-18-Rajd-Barborka.html 
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