XVI spotkanie z cyklu „Mercedesem po Wiśle Classic Days” – Płock, 31 maja
– 2 czerwca 2019 r.

Klasyczne Mercedesy znów spotykają się w Płocku
Płock. W tym roku już po raz szesnasty w Płocku odbędzie się
XVI spotkanie „Mercedesem po Wiśle Classic Days”. Co roku gromadzi
ono entuzjastów marki Mercedes-Benz nie tylko z całej Polski,
ale i z zagranicy. Tradycyjna prezentacja klasycznych aut z gwiazdą
odbędzie się 1 czerwca o 14:30 na Wzgórzu Tumskim – to doskonała
okazja, by z bliska obejrzeć legendarne Mercedesy z lat 1930-1990.
W tym roku motywem przewodnim imprezy będzie 40-lecie Klasy G.
Wydarzenie „Mercedesem po Wiśle Classic Days” ma długą tradycję, ale
regularnie odświeżana formuła sprawia, że co roku uczestnicy i goście mogą
liczyć na coś nowego. Wspólnym mianownikiem wszystkich edycji pozostaje
jednak Płock – impreza jest zresztą objęta honorowym patronatem prezydenta
miasta Płocka. W tegorocznej edycji ma wziąć udział blisko 100 Mercedesów,
w tym nad wyraz cenne okazy, takie jak 170 W15 Cabriolet C z 1934 r.,
który po raz pierwszy będzie prezentowany w Polsce. – Mercedesem po Wiśle
Classic Days to znacznie więcej niż zlot zabytkowych samochodów. To przede
wszystkim

spotkanie

pasjonatów

i

przyjaciół

dzielących

te

same

zainteresowania – powiedział Maciej Kulas, pomysłodawca i komandor zlotu.
Pierwsze klasyczne Mercedesy przyjadą do Płocka już w piątek, 31 maja –
wieczorem chętni uczestnicy wezmą udział w rejsie statkiem po Wiśle.
Publiczna część spotkania odbędzie się w sobotę, 1 czerwca.
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W godzinach 11:00-14:00 załogi będą przybywać do recepcji
zlokalizowanej na Wzgórzu Tumskim w restauracji Mostowa . Następnie
zabytkowe Mercedesy od godziny 14:30 będą wystawiane na urokliwym
Wzgórzu Tumskim. Tam też nastąpi oficjalne otwarcie XVI edycji
„Mercedesem po Wiśle Classic Days”, statyczna prezentacja pojazdów,
zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego oraz wizyta uczestników na Jarmarku
Tumskim.
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Mercedes-Benz.
Wieczorem uczestnicy imprezy wezmą udział w gali na Zamku Książąt
Mazowieckich przy ul. Tumskiej, połączonej z koncertem zespołu Boba Jazz
Band. Impreza zakończy się w niedzielę, 2 maja, wspólnym wyjazdem
plenerowym.
Więcej informacji oraz szczegółowy plan wydarzenia można znaleźć
na stronie mercedesempowisle.pl. Gospodarzem imprezy jest Gmina Miasto
Płock, a partnerami zlotu – Mercedes-Benz Polska oraz Auto Forum 2,
autoryzowany dealer i serwis Mercedes-Benz.
Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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