TISKOVÁ ZPRÁVA
PRVNÍ VÝSTAVNÍ AKCE SE BLÍŽÍ
Litoměřice, 20. 2. 2015
I v letošním roce otevře výstaviště své brány díky tradiční prodejní výstavě – Tržnice Zahrady Čech.
První velká akce letošního roku se pomalu blíží a přípravy jsou v plném proudu.
Tržnice Zahrady Čech, jarní prodejní akce, která se tradičně pořádá na výstavišti již řadu let, bude i
letos zahajovat výstavní sezónu v Litoměřicích. Proběhne ve dnech od 8. 4. do 12. 4. 2015. Brány se
otevřou ve středu v 9 hodin. Otevírací doba bude letos každý den od 9 hodin do 17 hodin.
V loňském roce navštívilo Tržnici Zahrady Čech více jak 34.000 návštěvníků. Právě návštěvnost se
stala nejpříjemnějším aspektem jarního veletrhu a my i letos doufáme, že se nám podaří toto číslo
minimálně dodržet. Abychom návštěvníky nalákali, důležitou informací pro mě určitě bude, že cena
vstupného se oproti loňskému roku nemění. Dospělí tak zaplatí 70,-Kč, důchodci a děti vyšší jak
120cm 40,-Kč a rodina s dětmi 150,-Kč. Navíc jsme pro letošní rok opět pro tuto akci zajistili
předprodej vstupenek, který bude zahájen 9. 3. 2015. Vstupenky se zvýhodněnou cenou (dospělí
50,-Kč, důchodci a děti nad 120cm 25,-Kč a rodiny s dětmi 130,-Kč) si budou moci návštěvníci
zakoupit na dvou místech:
1. na Infocentru města Litoměřic. Informační centrum se nachází na Mírovém náměstí v
přízemí budovy Městského úřadu (Dům U Kalicha). Otevírací doba infocentra je od pondělí
do pátku 9 až 17 hodin. Vstupenky je nutné si vyzvednout osobně.
2. v naší společnosti Zahrada Čech, Na Vinici 948/13, Litoměřice, kancelář asistentky sl. Jany
Blažkové, 605 237 967.
a. Vstupenky je možné si vyzvednout osobně, v tomto případě není určen minimální
počet kupovaných vstupenek.
b. Vstupenky je možné si objednat telefonicky nebo prostřednictvím mailu. V tomto
případě je určen minimální počet kupovaných vstupenek, a to 10ks. Vstupenky jsou
po zaplacená zasílány poštou. K ceně vstupenek se připočítává poštovné.
Držitelé ZTP-P (držitel + 1 doprovod) a děti do 120cm mají vstup zdarma.
Tržnice Zahrady Čech bude nabízet vyhledávaný sortiment jako je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní
nářadí, zahradní technika, zahradní nábytek, domácí potřeby, hnojiva, postřiky, potraviny, přírodní
léčiva a řadu dalšího. První jarní výstava je tedy zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily,
zahradníky a milovníky přírody. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční i nové vystavovatele.
Při letošním ročníku navážeme na úspěšné novinky loňského roku, jako byl chovatelský pavilon nebo
řemeslná dílna. Obě sekce se snažíme rozšířit tak, aby nabídka zvířat a sortimentu byla pestřejší,
bohatší a zajímavější.

Časopis Zahrádkář, pravidelný účastník prodejní výstavy Tržnice Zahrady Čech a jeden z velkých
mediálních partnerů výstaviště, letošní expozici v pavilonu G zaměří na inspiraci z proutí. Jako každý
rok i letos pro své čtenáře připravuje zajímavou soutěž.
Tržnice ZČ bude bez kulturního doprovodného programu.
Těm, kteří se rozhodnou přijet autem, zajistíme parkování v prostoru areálu bývalých kasáren, které
se nacházejí v bezprostředním sousedství výstaviště Zahrada Čech. Parkovat mohou i v ulici Karla IV.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

