TISKOVÁ ZPRÁVA
ODSTARTOVALA VÝSTAVNÍ SEZÓNA ZAHRADY ČECH.

Litoměřice, 29. 03. 2017
Již za pár dní otevře své brány výstaviště Zahrada Čech. Spojené výstavy Tržnice Zahrady Čech a Bydlení
na Zahradě Čech láká na oblíbený tradiční prodejní sortiment.
V tuto chvíli vrcholí přípravy na první jarní výstavy. Ve středu 5. dubna v 9 hodin ráno se totiž otevřou brány
výstaviště Zahrada Čech a odstartuje tak výstavní sezóna na největším výstavišti na Severu Čech v srdci
Ústeckého kraje.
Spojené výstavy Tržnice Zahrady Čech a Bydlení na Zahradě Čech nabídnou návštěvníkům oblíbený tradiční
sortiment jako je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika, zahradní nábytek, hnojiva,
postřiky, potraviny, přírodní léčiva bude letos obohacen o nábytek, bytové doplňky, vybavení koupelen,
kuchyní, dekorační prvky, domácí potřeby a řadu dalšího. Naleznou tu vše, co je spojené se zahradou a
vybavením domácnosti. Výstavy proběhnou v pěti dnech od 5. 4. 2016 do 9. 4. 2017 a otevřeno bude
denně od 9 - 17 hod.
I letos dodržujeme rozdělení pavilonů a venkovního prostoru na jednotlivé segmenty:
Vrchní část výstaviště patří převážně zelenému rostlinnému materiálu, zahradnímu nářadí a sekačkám.
INFOSTÁNEK Zahrady Čech a PRVNÍ POMOC jsme pro návštěvníky umístili hned vedle pavilonu A u vstupu z
ulice Českolipské.
V pavilonu A bude připravena expozice jarní a velikonoční inspirace, prodejci farmářských produktů, stánek
časopisu Zahrádkář, expozice firmy KOPA a dalších prodejců. Pavilon B nabídne tradičně zelený rostlinný
materiál, pavilon C řemeslnou dílnu a přízemí pavilonu D letos využije Cech instalatérů. Pavilon H bude
opět rájem všech gurmánů. V pavilonu G stejně jako pavilon S a NS potěší všechny zájemce o bytový
interiér, zahradní techniku či nářadí. Pavilon T bude proměněný do minizoo drobného domácího zvířectva.
Na venkovní ploše pak řada prodejců nabídne různorodý sortiment.
Oblíbený bar na vodě - BAR ZAHRADY ČECH nabízí příjemné posezení u lahodné kávy a další občerstvení
bude rozmístěno v ostatních částech areálu.
Na všechny dny jsme si pro vás připravili VELIKONOČNÍ MUZIKÁLOVOU NADÍLKU, bohatý kulturní program.
Každý den vystoupí na pódiu interpreti ze známého muzikálu a zazpívají ty největší hity.
Významným partnerem je ÚSTECKÝ KRAJ, díky němuž jsme byli i v letošním roce zařazeni do projektu
RODINNÉ STŘÍBRO, který sdružuje významné akce v kraji.

ZAHRADA ČECH s.r.o.
Na Vinici 948/13
412 01 Litoměřice

22794701
CZ22794701
107-98570297/0100

Zapsaná v OR vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C31640

t: +420 413 033 060
e: info@zahrada-cech.cz
w: www.zahrada-cech.cz

Generálním partnerem výstaviště je společnost STROM PRAHA a.s., výhradní distributor zemědělské,
zahradní, komunální a golfové techniky John Deere pro Českou republiku. Expozici strojů bude táké v rámci
výstavy k prohlédnutí.
Hlavním partnerem výstaviště je společnost CS-BETON s.r.o., výrobce betonových prvků pro zahradní a
malou architekturu. Obrovskou nádherně zpracovanou expozici nazvanou jako PARK INSPIRACE naleznete
hned za Estrádou/pódiem.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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