Gran Turismo Polonia 2016

Tegoroczna, dwunasta już edycja Gran Turismo Polonia, która podobnie jak w ostatnich dwóch
latach, odbędzie się na terenie Toru Poznań w dniach od 30 czerwca do 2 lipca. W tym roku zagości
blisko 200 niezwykłych samochodów, marek takich jak Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, czy
Aston, jednak to nie wszystko!
Gran Turismo Polonia to wydarzenie, które od swych początków jest związane z Poznaniem. To
właśnie do naszego miasta w 2005 r. za sprawą Petera Ternströma przyjechało ok. 40 wyjątkowych
sportowych maszyn.
Jednak GTP to nie tylko szybkie samochody. Dla gości, szczególnie najmłodszych, przygotowano
leśny park zabaw dla dzieci, gdzie pod opieką animatorów dzieci spędzą czas i którym będą mogły
wyszaleć się na trampolinach. Nie zabraknie też pokazów modeli zdalnie sterowanych, od
przeznaczonych dla dzieci, przez modele terenowe, po egzemplarze osiągające do 100 km/h.
"Arena Bohaterów" będzie strefą promującą bezpieczeństwo na drogach oraz zdrowy styl życia.
Bezpieczeństwa w każdych warunkach drogowych uczyć będzie Skoda Auto Lab.
Odważni będą mogli skoczyć na Bungee, dzięki czemu będzie można podziwiać cały tor wraz ze
zgromadzonymi atrakcjami i graniczącym z nim lotniskiem Ławica. Inną możliwością i okazją
spełnienia marzeń, będzie przejazd sportowym samochodem po torze wyścigowym.

Zgłodniali będą mogli skorzystać ze strefy food-trucków. Pojawią się tam między innymi pizza, dania
kuchni meksykańskiej, bałkański grill czy belgijskie frytki. Nie zabraknie oczywiście stworzonego
specjalnie z myślą o GTP Lions Burgera. Dla ochłody będzie można skosztować lodów i lemoniad.

Na graczy, czekać będzie namiot gier. W nim, na specjalnie przygotowanych symulatorach,
uczestnicy rozgrywek będą mogli przejechać się jednym z samochodów po trasie Toru Poznań.
Z pewnością obowiązkowymi punktami do odwiedzenia dla motomaniaków, będzie wystawa aż 30
Fordów Mustangów. Z kolei fani motoryzacyjnych klasyków, usatysfakcjonują wystawy
niepowtarzalnych pojazdów zabytkowych, spośród których najstarszym będzie liczący sobie 93 lata
model.
Na tegorocznym Grand Turismo Polonia dobrze będą się czuli nawet rowerzyści. Przygotowano dla
nich ścieżki rowerowe prowadzące na tor oraz bezpłatny parkingi dla rowerów. Na miejscu obecny
będzie także serwis rowerowi firmy Shimano, którego specjaliści zadbają o stan każdego z
powierzonych im rowerów. Z myślą o amatorach dwóch kółek, którzy jeszcze nie posiadają swojego
jednośladu, na Tor Poznań sprowadzona zostanie także stacja rowerów miejskich. Uzupełnieniem
będzie wystawa zabytkowych rowerów i motorowerów.
Dodatkowym ułatwieniem będą bezpłatne autobusy, które będą kursować z Dworca Głównego w
Poznaniu.

Więcej informacji na stronie >> www.granturismopolonia.pl

