Moto Show Kraków już w najbliższy weekend
data aktualizacji: 2019.05.15

Już w najbliższy weekend w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO
Kraków odbędzie się szósta edycja targów Moto Show Kraków. Program wydarzeń jest niezwykle
bogaty i interesujący. Nie zabraknie premier, pokazów, gwiazd znanych z telewizji i Internetu oraz
niezwykle rozbudowanej strefy tuningu i autodetailingu.
Impreza rozpoczyna się w sobotę, 18 maja. Program podzielony jest na aż trzy strefy:
strefa pokazów
scena główna lobby
scena tuning show
Czego możemy spodziewać? Chociażby premier samochodowych, prezentacji różnych pojazdów
(również elektrycznych), debat na temat przyszłości motoryzacji i pokazów specjalistycznego
autodetailingu i car wrappingu. Nie zabraknie też pokazów motocyklowych, driftowych, spotkań z
m.in. Kicksterem, Zacharem Zawadzkim, Grzegorzem Dubą czy Agnieszką Golą. Na scenie "Tuning
Show" odbędzie się też "Wojna Północ-Południe", znana impreza w świecie motoryzacji
organizowana przez Tuning Kingz. Ciekawie zapowiada się również dyskusja na scenie głównej w
niedzielę. To tam spotka się Grzegorz Duda ("Garaż Dudy" w TVN Turbo) ze swoim synem Karolem.
Spodziewamy się mocnej dyskusji międzypokoleniowej!
Pełny program targów dostępny jest tutaj: https://motoshow.krakow.pl/program/

Bilety
Bilety w kasach podczas wydarzenia można kupić w cenie:
30 zł - normalny
17 zł - ulgowy
50 zł - rodzinny
15 zł - parking na terenie EXPO (liczba miejsc ograniczona)
Szczegóły: https://motoshow.krakow.pl/odwiedzajacy/
MIEJSCE:
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9
www.expokrakow.com
WAŻNE! BEZPŁATNY PARKING PRZY CENTRUM HANDLOWYM M1, AL. POKOJU 67 (W
NIEDZIELĘ WJAZD WYŁĄCZNIE OD UL. NOWOHUCKIEJ)
Prosimy o parkowanie na terenie bezpłatnego parkingu Centrum Handlowego M1 (strefy
oznaczone tablicami "Moto Show"). Teren dookoła EXPO Kraków jest w większości
zaaranżowany pod atrakcje i pokazy. Liczba płatnych miejsc parkingowych na terenie
EXPO Kraków jest ograniczona. Koszt parkingu 15 zł/wjazd.
DOJAZD:
z centrum miasta - 7 km,
z Dworca Głównego - 7 km,
z lotniska w Balicach - 20 km
z obwodnicy miasta - 5 km.
GPS: N50° 3' 36" E20° 0' 26"
DOJAZD Z DWORCA GŁÓWNEGO PKP:
Linie tramwajowe 1, 4, 14, 22 przystanek końcowy: Nowohucka
Linie autobusowe: 174, 178 przystanek końcowy: Nowohucka
Polecane taksówki: MPT Taxi 12 644 55 5
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