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Targi Retro Motor Show – Legendy klasycznej motoryzacji już wkrótce w
Poznaniu.
Wielkimi krokami zbliżają się najciekawsze, klasyczne Targi Pojazdów Zabytkowych w Polsce! W
dniach 25-27 października w stolicy Wielkopolski zwiedzający zobaczą samochody, które są
unikatami w skali światowej. Zaplanuj weekend pełen wrażeo na Międzynarodowych Targach
Poznaoskich, odwiedzając Retro Motor Show 2019!
Targi Pojazdów Zabytkowych, co roku przyciągają największych pasjonatów zabytkowej motoryzacji,
chcących zarówno obejrzed odrestaurowane auta jak i kupid wymarzonego klasyka. Właściciele
klasków dbają o każdy detal w swoich pojazdach, aby prezentowane przez nich samochody cieszyły
oczy licznie zgromadzonej publiczności.
Klasyki Porsche na stoisku Porsche Polska i Porsche Club Poland
Podczas tegorocznej edycji nie zabraknie wyjątkowych perełek ze świata motoryzacji, które
przykuwają uwagę swoją elegancją oraz precyzją wykonania. Na stoisku Porsche Polska oraz klubu
Porsche Club Poland wystąpi sześd egzemplarzy kultowych modeli Speedster, od klasycznego 356 aż
po zeszłoroczny prototyp 911 Speedster typ 991, a także jego wersję produkcyjną. Każdy z nich jest
ucieleśnieniem purystycznej przyjemności z jazdy – lekkości, wyjątkowej dynamiki i wiatru we
włosach. Prezentowane na wystawie samochody użyczone są przez Porsche Museum (poza
najnowszym, produkcyjnym 911 Speedster)
Samochód marzeo Rolls-Royce Phantom II
Zwiedzający zobaczą również luksusowy samochód osobowy produkowany przez firmę Rolls-Royce w
latach 1929 – 1936. - Dostępny, jako czterodrzwiowa limuzyna. Samochód od prawie stu lat cieszy się
wielkim uznaniem właścicieli i kolekcjonerów zabytkowych aut. Zabytkowy RollsRoyce Phantom II
przyśpiesza do 100 km/h w 16,8 sekundy. Pojazd będzie można oglądad w pawilonie numer 5.

Strefa autobusów MPK
Na stoisku w hali 7A będzie można zobaczyd komunikacyjne klasyki: Jelcza 043 zwanego potocznie
„Ogórkiem” oraz „krótkiego” Ikarusa 260.04. Przez wiele lat Jelcze były podstawowym typem taboru
autobusowego w Poznaniu. Fabrycznie nowe wersje 043 Caro dotarły do Poznania w latach 19641978 i było ich 32 szt. Z kolei jednoczłonowe Ikarusy wprowadzono do ruchu liniowego w Poznaniu w
1983 r. Po ulicach miasta kursowały aż do 2010 roku, kiedy to oficjalnie MPK Poznao wycofało
autobusy wysokopodłogowe z regularnych linii.
Strefa Militarna
Klasyczne i eleganckie pojazdy to jednak nie wszystko, co czeka na zwiedzających biorących udział w
tegorocznej edycji Retro Motor Show. Dla fanów militariów przygotowaliśmy specjalną strefę, na
której znajdą się opancerzone wozy, w tym samochód ciężarowy Studebaker US-6 z wyrzutnią BM13-16 znany także, jako Katiusza. Wśród zaprezentowanych pojazdów będzie można poznad również
inne, ciekawe elementy militarnego wyposażenia, a także kupid wojskową odzież.
Silna reprezentacja od Giełdy Klasyków
Niezwykle okazale zapowiada się ekspozycja przygotowana przez Giełdę Klasyków, która
przygotowała na swoim stoisku ponad 40 samochodów, wśród których znajdziemy zarówno
youngtimery jak i inne starsze, dobrze zachowane klasyki takie jak: CHEVROLET CAMARO RS 1968,
CHEVROLET CHEVELLE MALIBU 1969 i wiele więcej!
Klub zabytkowych Mercedesów
Na targach swoje stoisko zaprezentuje również Klub Zabytkowych Mercedesów, który przygotował
ciekawe egzemplarze mercedesów, produkowanych w nakładach do 60-80 sztuk. Na ekspozycji
będzie można zobaczyd m.in. Mercedesa W 21 typ 200, Mercedesa W 191 typ 170S cabrio B,
Mercedesa W 105 typ 219. Wymienione modele oraz inne prezentowane przez Klub mercedesy
będzie można oglądad w pawilonie nr. 5.
Akademia Renowacji
Retro Motor Show to wydarzenie, skupiające automobilkluby, wystawców indywidualnych oraz firmy
zajmujące się renowacją klasycznych pojazdów. To z myślą o nich powstała Akademia Renowacji, na
której firmy zajmujące się odrestaurowywaniem pojazdów prowadzą wykłady i pokazy, poświęcone
różnym etapom prac nad pojazdem. Fachowa wiedza prelegentów oraz ciekawe szkolenia
z pewnością przyciągną osoby, które stoją przed wyzwaniem związanym z odnowieniem swojego
wymarzonego klasyka.

Moda i muzyka z dawnych lat
Pobyt na targach uświetnią także specjalne atrakcje przygotowane w pawilonie nr 6. Od soboty do
niedzieli przy głównej scenie będzie można przenieśd się w magiczną podróż do lat 30. XX wieku,
przymierzając stylizowane kapelusze i modowe akcesoria oraz biorąc udział w potaocówkach do
utworów śpiewanych na żywo przez zespół Retro Hobby Band. Dobra zabawa gwarantowana!
Retro Tuning
Podczas Targów będzie można również obejrzed strefę Retro Tuningu, na której zwiedzający zobaczą
samochody właścicieli, którzy postanowili zmodyfikowad wybrane parametry swoich klasyków. Dzięki
wprowadzonym modyfikacjom auta mają nie tylko lepsze osiągi, ale także stają się wyjątkowymi i
niepowtarzalnymi działami sztuki.
Giełda Pojazdów Zabytkowych
Niezapominajmy, że Targi to również świetna okazja, aby zakupid klasyka. Wzorem lat ubiegłych
w programie nie zabraknie Giełdy Pojazdów Zabytkowych, podczas której będzie można stad się
właścicielem nowego samochodu. Retro Motor Show to idealne miejsce, aby spełnid swoje marzenie
i wyjechad z targów wymarzonym klasykiem.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

KIEDY:
25 października (piątek) 11:00 - 19:00
26 października (sobota) 10:00 - 18:00
27 października (niedziela) 10:00 - 17:00

GDZIE:
Międzynarodowe Targi Poznaoskie – pawilony 5,5A, 6,7A, 8,8A
CENY BILETÓW
PRZEDSPRZEDAŻ:
BILET NORMALNY JEDNORAZOWY 21PLN
BILET NORMALNY JEDNORAZOWY + PARKING 45 PLN
(Online na stronie Tobilet.pl oraz w EMPIKU) – www.retromotorshow.pl

W KASACH W CZASIE TARGÓW:
BILET NORMALNY JEDNORAZOWY 28 PLN

BILET ULGOWY RODZINNY 21 PLN
(min. 2 osoby dorosłe i 1 dziecko do 13 roku życia)
KARTA DUŻEJ RODZINY 7 PLN/os.
Więcej informacji dostępnych na stronie Targów
www.retromotorshow.pl
Bilety na wydarzenie dostępne na:
www.tobilet.pl

