Przygotowania do najważniejszej imprezy
dla miłośników cabrio w Polsce trwają!
Po ogromnym sukcesie I edycji Zlotu, podczas którego spotkało się 165 ekip
miłośników cabrio, ruszyły przygotowania do II edycji Międzynarodowego Zlotu CABRIO
POLAND 2017, który odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia 5-6.08.2017 na terenie
Stadionu Miejskiego "Mieszko" w Gnieźnie zlokalizowanym przy ul. Strumykowej 8.
Duże zainteresowanie I Międzynarodowym Zlotem CABRIO POLAND 2016
potwierdziło, że w Polsce, a nawet szerzej – w Europie – brakowało imprezy integrującej
fanów aut z otwartymi dachami. Ilość osób odwiedzających na I edycji przerosła
najśmielsze oczekiwania - na stadionie w Gnieźnie pojawiło się ok. 6500 odwiedzających.
Zlot poprzedzi wyjątkowa impreza, która odbędzie się 4 sierpnia w malowniczej
Olandii położonej nad jeziorem w Sierakowskim Parku Narodowym. CABRIO POLAND
poprzez organizację wspólnego biesiadowania przy ognisku czy gier i zabaw teambuildingowych pragnie zintegrować miłośników cabrioletów oraz stworzyć okazję do
wymiany poglądów. Zaplanowane zostały również inne atrakcje takie jak wystawa
motoryzacji czy występy artystów.
W sobotni poranek po wspólnym śniadaniu na świezym powietrzu, rozpocznie się
“Rajd Pełen Tajemnic”, podczas którego uczestnicy będą mieli do pokonania malowniczą
trasę, o długości 160 km, prowadzącą po najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych
zakątkach Wielkopolski a po drodze czekać na nich będą różnorodne konkurencje i
zadania.
Finał rajdu odbędzie się w Gnieźnie, które niezmiennie pozostaje stolicą Cabrio. Na
gnieźnieńskim stadionie, na który wstęp dla odwiedzających będzie bezpłatny,
przygotowano wiele atrakcji. Wystawcy zaprezentują swoje marki w zadaszonej Strefie
EXPO CABRIO POLAND 2017, urządzonej w nowoczesnym stylu, gdzie będzie można
odwiedzać stoiska ciekawych marek z branży motoryzacyjnej, spożywczej, odzieżowej czy
beauty. Atrakcją wieczoru będzie koncert polskich gwiazd estrady. W niedzielę punktualnie
o 12:00 bity będzie rekord w ilości aut równocześnie otwierających dachy w rytm
przebojów ACDC. Następnie wszystkie samochody wyruszą na barwną paradę cabrioletów
ulicami Gniezna.
Działalność CABRIO POLAND to już nie tylko organizacja zlotu, ale i blog ekspercki
o kabrioletach, podcasty tworzone we współpracy z DoDechy oraz aplikacja mobilna, która
niedługo będzie miała swoją premierę. Organizatorzy imprezy to ludzie z pasją do jazdy
bez dachu. Mają świadomość jaką frajdę sprawia wiatr we włosach i niebo pełne gwiazd
nad głową, dlatego chcą się tym podzielić z resztą świata.
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