She’s Mercedes – IV Zlot Miłośniczek Zabytkowych Mercedesów

Informacja prasowa

Kobiece załogi w zabytkowych Mercedesach jadą na
Śląsk
Warszawa/Olsztyn. Już po raz czwarty w Polsce odbędzie się
ekskluzywne spotkanie posiadaczy klasycznych samochodów MercedesBenz – a to za sprawą faktu, że udział w nim wezmą wyłącznie kobiety.
Tegoroczna edycja Zlotu Miłośniczek Zabytkowych Mercedesów
She’s Mercedes potrwa od piątku do niedzieli (23-25 sierpnia 2019 roku)
i tym razem zawita w okolice Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
W sobotę 24 sierpnia około godziny 12:00 klasyki z gwiazdą będzie
można oglądać na rynku w Olsztynie (woj. śląskie).
Jak co roku, Zlot Miłośniczek Zabytkowych Mercedesów She’s Mercedes
odbywa się w nowym miejscu – choć osią spotkania tradycyjnie pozostają
malownicze krajobrazy, wyjątkowe zabytki lub inna ciekawa architektura. Tym
razem kobiece załogi i ich klasyczne Mercedesy wyruszą w całodzienny rajd,
którego 140-kilometrowa trasa wiedzie wzdłuż zamków Jury KrakowskoCzęstochowskiej. W sobotę 24 sierpnia około godziny 9:30 samochody wyjadą
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m.in. Muzeum im. Zygmunta Krasińskiego i udadzą się na Zamek Olsztyn.
Po drodze, około 12:00, Mercedesy będzie można podziwiać na rynku
w Olsztynie (woj. śląskie), zwanym „Słońcem Jury”. To słońce w kształcie
jurajskiej muszelki stanowi inspirację dla kolorystyki strojów uczestniczek
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zlotu. Utarło się już, że ich kreacje łączy wspólny motyw – w tym roku będzie
to kolor żółty, symbolizujący energię i radość.
Na olsztyńskim rynku odbędzie się konkurs, w ramach którego
zainteresowani mogą zagłosować na najpiękniejsze auto zlotu. I choć
spotkanie ma kameralny format – na zlocie stawi się 8 załóg i 16 uczestniczek,
to zebrane samochody będą naprawdę wyjątkowe i przyciągną uwagę nie
tylko fanów motoryzacji. Poza modelami Mercedes-Benz z lat 70. i 80.
przyjadą dwa roadstery: 190 SL rocznik 1961 (W 121) oraz 500 SL z 1997 r.
(R 129). Ten drugi dopuszczono warunkowo – w spotkaniu biorą udział
egzemplarze wyprodukowane do 1994 r., lecz seria R 129 obchodzi w tym
roku 30-lecie produkcji i nie mogło zabraknąć jej na zlocie. Jedna z załóg
przyjedzie z Jawora, odrestaurowanym przez powstającą właśnie fabrykę
Mercedes-Benz Manufacturing Poland modelem 190E (W 201).
Z

Olsztyna

klasyczne

Mercedesy

udadzą

się

w

kierunku

ruin

XIV-XV-wiecznego Zamku Ogrodzieniec, który – podobnie jak pozostałe zamki
zwiedzane na trasie rajdu – wybudowano w systemie tzw. Orlich Gniazd,
by strzec niegdyś granicy Królestwa Polskiego. Pełen wrażeń dzień zakończy
wieczór komandorski w Pałacu Czarny Las w Woźnikach.
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w którym działa silna grupa kobieca. Ich aktywności wpisują się
w rozwijany od lat program She’s Mercedes – czyli inicjatywę MercedesBenz, która ma na celu wspieranie dążenia kobiet do realizacji własnych
ambicji i przyciągnięcie uwagi damskiej części klienteli.
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Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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