TISKOVÁ ZPRÁVA
ZAČALA TRŽNICE ZAHRADY ČECH
Litoměřice, 08. 04. 2015
Brány výstaviště se otevřely přesně v devět hodin, čímž byla zahájena první jarní výstava - Tržnice
Zahrady Čech.
I přes silnou nepřízeň počasí a Velikonoční pondělí se přípravy na první jarní výstavu zvládly. Vše bylo
nachystáno a tak přesně v devět hodin se otevřely brány. Tím byla zahájena nejen první prodejní
výstava Tržnice Zahrady Čech, ale i celá výstavní sezóna v Litoměřicích. První návštěvníci netrpělivě
přešlapovali před hlavním vchodem už něco málo po půl deváté.
Výstava proběhne ve dnech od 8. 4. do 12. 4. 2015 a otevřeno bude každý den od 9 do 17 hodin.
Tradičně vyhledávaný sortiment jako je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní
technika, zahradní nábytek, domácí potřeby, hnojiva, postřiky, potraviny, přírodní léčiva a řadu
dalšího nebude ani letos na výstavě chybět. První jarní výstava Tržnice Zahrady Čech je tedy
zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody.
Novinkou letošního ročníku je selekce sortimentu v jednotlivých pavilonech. Obsazeny máme
všechny pavilony.
V hlavní části výstaviště, kde se nachází pavilon A, B, C, G a H budou jednotlivé pavilonu rozděleny do
sekce: rostlinného materiálu, řemeslného pavilonu, pavilonu časopisu Zahrádkář či potravinového
pavilonu. Pavilon A bude letos specifický tím, že tam návštěvníci najdou Info stánek Zahrady Čech,
prezenční expozici Centra cestovního ruchu Litoměřice či Destinační agenturu, která bude
prezentovat celý Ústecký kraj.
V další části areálu pak návštěvníci naleznou pavilon S, kde je vše, co se týká domu, zahrady a
bytových doplňků. Pavilon T, který se nachází vedle Estrády, bude i letos plný drobného zvířectva.
Díky rozsáhlejší expozici zaberou celý pavilon. Posledním pavilonem, je pavilon K, ten je zaměřen na
doplňkový prodej.
I na letošní Tržnici Zahrady Čech naleznou návštěvníci nové vystavovatele, tentokrát hlavně z oboru
zahradní techniky. Celkový počet vystavovatelů a prodejců na letošní Tržnici Zahrady Čech je téměř
300x, což je vyšší číslo, jak v loňském roce.
Venkovní plochu o výměře více jak 2100m2 obsadilo 208x vystavovatelů/prodejců. Na vnitřní ploše o
rozměru 1292m2 se prezentuje 110x vystavovatelů/prodejců.
Tržnice ZČ bude bez kulturního doprovodného programu.

Vstupné se oproti loňskému roku nezměnilo, navíc jsme opět zopakovali akci s předprodejem, tzn.: že
každý měl možnost si zakoupit vstupenku se zvýhodněnou cenou.
Vstupné
Na místě
V předprodeji
Dospělí
70,50,Děti, studenti, důchodci, ZTP a TP
40,25,Rodina (2x dospělý + 2x dítě do 120 cm) 150,130,Držitelé ZTP/P a děti do 120 cm zdarma
Vstup s pejsky povolen
Upozornění:
Návštěvník zakoupením vstupenky uděluje svůj souhlas s pořízením fotografií a audio nahrávek,
které jsou využívány k propagačním účelům společnosti Zahrada Čech s.r.o.

Upozornění pro ty, kteří se rozhodli přijet autem:
od 1. dubna je z havarijních důvodů uzavřen Tyršův most v Litoměřicích. Jediná možnost, jak se
dostat do města je přejezd nového mostu generála Chábery.
Prosíme tak návštěvníky o trpělivost, protože může dojít ke ztížené dopravní situaci.
Pro návštěvníky je opět připraveno parkování v prostoru areálu bývalých kasáren, které se nacházejí v
bezprostředním sousedství výstaviště Zahrada Čech. Kapacita parkoviště je cca 1000 aut.
Parkování je možné i v ulici Karla IV, tady je počet parkovacích míst omezen.

