
Mercedes-Benz klassikkoautojen tapahtuma                         

Tampereella  25.8.2018

Suomen Mercedes-Benz Klubi järjestää  lauantaina 25.8.2018 Tampereella, 
Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä laadukkaan tapahtuman Mercedes-Benz 
klassikkoautojen ystäville.

Vuoden 2018 M-B Tour’illa meillä on ilo juhlia maailman ensimmäistä autoretkeä,
130 v sitten elokuussa 1888 Bertha Benz’in tekemää matkaa Mannheim’ista
Pforzheim’iin.  Tämä rohkea teko on jäänyt yhdeksi autoilun historian merkki-
paaluksi.  Ja samalla tuo Bertha Benz’in ajama reitti muodostaa osan virallista 
Euroopan teollisen perinteen reittiä.Euroopan teollisen perinteen reittiä.

Ajokkina Bertha Benzillä oli maailman ensimmäinen auto, miehensä Carl Benz’in
valmistama kolmipyöräinen ”Patentwagen”. Tämän auto  on myös esillä retkemme 
lähtöpaikalla  Veho Lielahdessa.

M-B Tour 2018  ei ole vain ajoa kauniissa maisemissa hyvillä teillä vaan se on myös 
viihtymistä ohjelmallisissa tilaisuuksissa ajoreitin yhteydessä. Tutustut muihin 
osallistujiin ja heidän Mercedes-Benz  klassikoihinsa kiireettömästi tasokkaiden 
yhteisten lounas- ja kahvitilaisuuksien yhteydessä tunnelmallisissa ja laadukkaissa 
ympäristöissä. 

Tänä vuonna M-B Tour’in erityisteemana 
ovat  Bertha Benz’in urotyön kunniaksi 
vahvat  naiset Mercedes-Benzin historiassa. 
Näistä kuulemme lisää tapahtumamme
ohjelmaosioissa.  

M-B Tour tarjoaa  aina myös näkemyksiä  
laajempaan historiaan ja kulttuuriin mm.
paikallisten vierailukohteittemme avulla.



M-B Tourin osallistujien lähtö ajoreitille tapahtuu Veho Tampere Lielahden  pihalta, 
jossa kukin autokunta esitellään yleisölle lähtöportilla.   

M-B Tour 2018 ajoreitti tarjoaa parhaita Hämeen maisemateitä,  hienoja järvimaisemia 
Hämeenkyrössä,  komeita Kokemäenjoen näkymiä kuin  myös kauniita pelto- ja 
kylämaisemia Huittisten, Humppilan ja Forssan seuduilla.  M-B Tour’illa ajamme vain 
päällystetyillä teillä.  Reitin kokonaispituus on Bertha Benzin  v. 1888 ajaman maailman 
ensimmäisen autoretken kunniaksi  samanpituinen , n. 190 km.

Tampereelta suuntaamme Hämeenkyrön ja 
F.E.Sillanpään kirjoista tuttujen Mahnalan
kesäisten maisemien kautta lounaalle  Tyrvään 
Vanhaan  Pappilaan.  Vammalan keskustassa 
sijaitsevalla Vanhalla Pappilalla on pitkät  
historialliset juuret.   Viime  vuonna uudelleen 
käyttöön otettu, nyt upeasti entisöity, rakennus 
on erilaisten kulttuuri- ja muiden tilaisuuksienon erilaisten kulttuuri- ja muiden tilaisuuksien
pitopaikka.  Vanha Pappila tarjoaa myös
korkealuokkaiset ravintolapalvelut.

Vammalasta reittimme jatkuu mahtavan Kokemäenjoen rantoja  seuraillen kohti 
Äetsää ja edelleen Huittisiin.    Punkalaitumen kautta kohti Humppilaa ajaessamme
voimme ihailla  kulttuurihistoriallisia maanviljelysmaisemia  jokilaaksojen reunoilla.

Forssaan suuntaamme  pitkin Jokioisiin vievää  perinteistä autoretkeilyreittiä.    Sekä 
tämän vuotisen M-B Tour’imme päätepisteellä Forssalla  että Bertha Benz’in autoretken 
kohteella Pforzheim’illa on pitkät teolliset perinteet, joita kunnioitetaan edelleen. 

Forssassa näiden teollisten 
perinteiden ilmentymänä on Forssan 
Kehräämö, jossa vietämme  v 2018 
M-B Tour’in päätöstilaisuuden 
ohjelmatuokioiden ja maittavien 
kakkukahvien kera.

Ja sitten olemmekin valmiita 
kotimatkalle  muistoissamme elävästi 
Bertha Benz’in rohkea autoretki  
tasan  130 v sitten !



M-B Tour 2018 tapahtuman aikataulu

Kello 09.00 – 09.45 Ilmoittautuminen, Veho Tampere Lielahti
klo 10.00 Aamukahvi ja ajajakokous Vehon tiloissa
klo 10.30  Ohjelmatuokio:  130-vuotta  Bertha Benz’in autoretkestä
klo 11.00 1.auto starttaa reitille, esittelyt ja kuvaukset lähtöportilla
klo 13.00 Lounas,  Vanha Pappila, Sastamalan Vammala
klo 14.45 1.auto starttaa jatkoreitille Vanhan Pappilan pihalta
klo 17.30  Ohjelmallinen päätöstilaisuus, Forssan Kehräämö
n. klo 18.00 M-B Tour 2018  tapahtuma päättyy 

Ilmoittautuminen M-B Tour 2018 tapahtumaan

M-B Tour 2018 on avoinna kaikille Mercedes-Benz henkilöautoille, jotka ovat 
valmistuneet ennen vuotta 1993.

Voimme ottaa tapahtumaan mukaan enintään 50 autokuntaa, jotta 
tilaisuutemme rentouttava, kiireetön ja osallistujille kodikas ilmapiiri säilyy. tilaisuutemme rentouttava, kiireetön ja osallistujille kodikas ilmapiiri säilyy. 
Tapahtuman järjestäjä voi valita osallistujat mikäli halukkaita osallistujia 
ilmoittautuu yli 50 autokuntaa. Etusijalle asetamme tällöin Bertha Benz  
teemamme mukaisesti  ensiksi  naisista koostuvat  autokunnat ja toiseksi 
naiskuljettajien ajamat autot.

Ilmoittautuminen  M-B Tour 2018 tapahtumaan alkaa 15.6.2018 ja päättyy 
8.7.2018.  Osallistumismaksu on 45 euroa kultakin autossa olevalta henkilöltä. 
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet annetaan erikseen Mercedes-Benz Klubin 
Pirkanmaan jaoksen kotisivuilla kesäkuun alussa,  ilmoittaudu  silloin siis  alla 
olevan linkin kautta

www.mersutampere.com

Tervetuloa jälleen Tampereelle nauttimaan korkeatasoisesta Mercedes-Benz 
klassikkoautojen tapahtumasta M-B Tour 2018 !

Ari-Pekka  Lällä
Suomen Mercedes-Benz Klubi ry Pirkanmaan jaospäällikkö

Mahdollisiin kyselyihin vastaa Ari-Pekka Lällä puh. 0505969181


