TISKOVÁ ZPRÁVA
Autosalon na Zahradě Čech a Veteráni
Litoměřice, 26. 4. 2014
Ve dnech 2. - 4. 5. 2014 proběhne na výstavišti v Litoměřicích Autosalon na Zahradě Čech a
Veteráni. Chybět nebude tradiční Mezinárodní sraz historických vozidel a návštěvníky čeká bohatý
kulturní program.
Letošní ročník Autosalonu bude opravdu pestrý. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci nových
modelů aut. Autosalony ze Severu Čech budou předvádět své značky, seznamovat návštěvníky
s novinkami letošního roku a nabídnou jim možnost i testovacích jízd. Většinu vozidel pak bude
možné si okamžitě koupit, zamluvit nebo objednat. Ze značek aut tu nebude chybět Škoda, VW,
Peugeot, Suzuki, Isuzu, Mazda, Renault, Dacia, Hyundai, Mitsubishi, Ford, Kia, Lexus nebo Toyota.
Vozidla budou představena v pavilonech i na volné ploše v exteriérech výstaviště.
Na Autosalonu se nebudou prezentovat jen vozy, na letošní ročník se nám podařilo zajistit řadu
specialit v podobě minikaravanů, karavanů, skútrů, vysokozdvižné techniky, lodí či vodních skútrů.
Chybět nebude ani oblíbený Mezinárodní sraz historických vozidel, tzv.: „Veteránů“. Mezi
motoristickými veterány bude opět několik skvostů. V sobotu ráno se většina automobilů a
motocyklů vydá na soutěžní jízdu po Českém středohoří. Nejlepší jezdci a družstva obdrží poháry.
Na všechny návštěvníky čeká bohatý kulturní program doplněný soutěžemi o zajímavé ceny. V
sobotu vystoupí rocková kapela Kabát revival, v neděli pak Wanastowy vjeci – revival.
Program bude obohacen o přehlídku vojenské techniky, speciálně upravených vozidel – Czech Drift
Series, Car wars, ukázky speciálního malování na auta tzv.: airbrush (americká retuš), exhibice v
biketrialové show, předvádění RC modelů, ukázky super aut – Porche, limuzíny a další speciality z
motoristického odvětví.
Autosalon na Zahradě Čech a Veteráni bude otevřen ve dnech od 2. – 4. 5. 2014.
Otevírací doba je od 10 – 17 hod.
Ceny vstupenek jsou pro letošní rok následující:
Běžné vstupné 70,- Kč
Důchodci, děti, studenti, ZTP 40,- Kč
Rodinné vstupné 150,- Kč
Držitelé ZTP-P a děti do 120cm zdarma

Ti co se rozhodnou přijet autem, budou mít zajištěno parkování v prostoru areálu kasáren,
které se nacházejí v bezprostředním sousedství výstaviště Zahrada Čech. Parkovat mohou i v
ulici Karla IV.
Kontakt pro média:
Michaela Mokrá
vedoucí obchodu
tel: +420 605 237 960
email: michaela.mokra@zahrada-cech.cz
www.zahrada-cech.cz

