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Gwiazdy ponownie w grodzie Kopernika

[1]
W dniach 14-15 maja 2022 r. Toruń po raz kolejny będzie gościł setki uczestników
ogólnopolskiego zlotu miłośników mercedesów. Pojawią się auta z różnych epok
motoryzacji – począwszy od legendarnych zabytków, a skończywszy na najnowszych
modelach marki.
Ogólnopolskie Zloty Mercedes-Benz w Toruniu odbywały się corocznie w latach 2008-2017. W
tamtym okresie były nie tylko największymi cyklicznymi spotkaniami fanów aut spod znaku
trójramiennej gwiazdy w Polsce, ale w pierwszej połowie poprzedniej dekady należały nawet do
największych na świecie. Rekordowy pod kątem frekwencji był zlot, który odbył się 10 lat temu.
Przewinęło się przez niego w sumie aż 500 mercedesów.
Na zlotach nigdy nie brakowało wyjątkowych egzemplarzy „gwiazd”. Również w 2022 roku
organizatorzy spodziewają się przyjazdu do Torunia wielu niezwykłych aut. - Mamy szeroki odzew ze
strony wielu grup oraz klubów, także zrzeszających posiadaczy konkretnych modeli, stąd
spodziewamy się, że na tegorocznym zlocie będzie bardzo różnorodnie – podkreśla Julia
Truszczyńska, dyrektor Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu 2022.
Zlot oficjalnie rozpocznie się w sobotę 14 maja od godz. 09:00 od wystawy aut przed halą Arena
Toruń. Następnie uczestnicy zlotu około godz. 11:00 przejadą sprzed obiektu przy ul. Bema na teren
toruńskiego MotoParku, gdzie zaplanowano dla nich największą liczbę atrakcji, m.in. zajęcia
sportowo-rekreacyjne, zmagania kierowców na torze pod hasłem Mercedes Mini Trophy i konkurs z
wiedzy o marce Mercedes-Benz. Na asfaltowej pętli obiektu odbędą się również pokazowe przejazdy
mercedesami profesjonalnie przygotowanymi do sportu. Chętni zlotowicze tego dnia będą mogli
odbyć przejazdy na prawych fotelach u boku zawodników driftingowych i utytułowanego kierowcy
wyścigowego. Wieczorem w Hotelu Meeting, który jest główną bazą hotelową zlotu, odbędzie się
Bankiet z Mercedesem.
W niedzielę 15 maja uczestnicy spotkania zwiedzą kilka toruńskich obiektów sportowych, w tym
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Arenę Toruń i Motoarenę, a około południa przejadą na teren przystani sportów wodnych przy ul.
Popiełuszki, gdzie odbędzie się ostatnia wystawa w ramach zlotu.
Wstęp dla widzów jest wolny.
Więcej informacji na temat wydarzenia:

na stronie http://mercedestorunclub.pl/ [2]
na fanpage'u stowarzyszenia https://www.facebook.com/MercedesClubTorun [3]
na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1001739804064805 [4]
Tekst i fot.: Tomasz Niejadlik / Mercedes Toruń Club
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