TISKOVÁ ZPRÁVA
JIŽ ZA NĚKOLIK DNÍ OTEVŘE ZAHRADA ČECH SVÉ BRÁNY.

Litoměřice, 17. 3. 2016
Zahrada Čech odstartuje jarní sezónu již na začátku dubna. První akcí, která na výstavišti proběhne, bude
tradiční jarní prodejní akce Tržnice Zahrady Čech, letos v propojení s výstavou Bydlení na Zahradě Čech.
První velká akce letošního roku se pomalu blíží a přípravy jsou v plném proudu. První výstavní den vypukne
již 6. 4. 2016. Brány výstaviště se otevřou přesně v 9 hodin. Tržnice Zahrady Čech, proběhne ve dnech 6. 4.
- 10. 4. 2016. Otevřeno bude denně od 9 do 17hodin. Nabízet bude vyhledávaný sortiment pro všechny
zahrádkáře, kutili či chalupáře.
„Pevně věříme, že si tato akce udrží svojí stoupající tendenci - nárůst v návštěvnosti a v počtu vystavovatelů.
Abychom návštěvníky nalákali, důležitou informací pro ně určitě bude, že jsme již od začátku března zajistili
předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu. Více informací naleznou na našich nových webových stránkách
www.zahrada-cech.cz.“ uvedla vedoucí obchodu Michaela Mokrá.
I letos bude celá akce rozdělena do tematických sekcí. Právě díky tomu a kvůli snaze rozšířit nabídku Tržnice
Zahrady Čech, jsme letošní ročník spojili s výstavou Bydlení na Zahradě Čech. Cílem je návštěvníkům
nabídnout vše co souvisí se zahradou a tematicky nejbližším sortimentem, což je vybavení domácností.
Návštěvníci na výstavě opět naleznou řemeslnou dílnu, chovatelský pavilon, stálé i nové vystavovatele.
Informační stánek Zahrady Čech bude umístěn v pavilonu A u hlavní brány výstaviště.
Chybět nebude ani slavnostní zahájení výstavnické sezóny v Litoměřicích, kterého se opět zúčastní
organizátoři výstavy, představitelé města i představitelé kraje.
Novinkou letošní první akce na výstavišti bude rozšíření chovatelské sekce – pavilon G bude přeměněn na
expozici exotického ptactva. Zároveň pátek, sobota a neděle bude obohacena zajímavým kulturním
programem, jehož součástí budou soutěže o hodnotné ceny.
Z havarijních důvodů je uzavřen Tyršův most v Litoměřicích. Jediná možnost, jak se dostat do města je
přejezd nového mostu generála Chábery, příjezdovou cestou z Úštěku nebo přes Roudnici nad Labem.
Prosíme tak návštěvníky o trpělivost, protože může dojít ke ztížené dopravní situaci.
Připravené parkování v prostoru areálu bývalých kasáren, které se nacházejí v bezprostředním sousedství
výstaviště Zahrada Čech, je pro cca 1000 aut. Parkování je také možné v ulici Karla IV, tady je počet
parkovacích míst omezen. V bezprostřední vzdálenosti výstaviště je další řada soukromých parkovacích
prostor. Cena parkovného se pohybuje dle velikosti auta od 50,- do 150,- Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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