CSODASZÉP OLDTIMER AUTÓK ÉS ÓRIÁSI JÓTÉKONYSÁGI
AKCIÓ ÁPRILISBAN A PREMIER OUTLETBEN
Élettel telik meg a Premier Outlet április 26-án, ahol a kicsiket és
nagyokat is várják a tavasz legszebb hétvégéjén. Veterán autóritkaságok vonulnak fel a bevásárlófaluban, miközben megnyitja
kapuit az Adok-Kapok Napok Adománygyűjtő pont, ahol használt,
de jó állapotban levő ruhákat várnak a hátrányos helyzetűek részére.
Ott a helye az egész családnak!
Immár negyedik alkalommal indulnak el a biatorbágyi Premier
Outlet felé a veterán-, nosztalgia-, és hobbijárművek megszállottjai,
hogy egy látványos felvonulás keretében mutassák meg járgányaikat
a közönségnek. A sofőrök közül sokan hozzáöltöznek az autójukhoz,
így a Veterán Járművek Találkozója egyszerre autós esemény és
korhű jelmezverseny is. Az idei program különlegessége egy kedves
Babetta kismotor, amit bárki kipróbálhat az akadálypályán. Természetesen idén sem maradnak el a népszerű gyermekprogramok, mint
az arcfestés, ugrálóvár és lufihajtogatás.
Az autós fesztivál mellett ugyanakkor egy igazán jó ügy érdekében
is várják a családokat április 26-án a Premier Outletben. Aznap nyílik meg ugyanis a 45-ös üzlethelyiségben az Adok-Kapok Napok
jótékonysági akció Adománygyűjtő pontja, ahová használt, de jó állapotban lévő ruhákat várnak. Női-, férfi- és gyermekruhákra is nagy
szükség van, a segítséget a Center kedvezményre jogosító kuponokkal köszöni meg, ezért is érdemes átkutatni a család gardróbját.

Taxiszolgáltatás, Személyszállítás, Kisbuszos szállítás
Betegszállítás, Sofőrsegély
Városi és reptéri transzferek

Olcsóbban mint más szolgáltatók
Helyi tarifával:
380Ft/alapdíj
245Ft/Km
52Ft/perc

Budapestre is.
A megﬁzethető utazás minden időben mindenhova.
Az alapárak a szolgáltatási körzeten belül érvényesek:
Budapest, Budakeszi, Páty, Biatorbágy, Zsámbék, Tök, Perbál,
Budajenő, Telki

Ráadásul a nosztalgikus és szívet melengető programok mellett a
center üzletei a legnépszerűbb divatmárkákkal és állandó 30-70%-os
kedvezménnyel várják a látogatókat!
További információk:
www.premieroutlets.hu
www.facebook.com/PremierOutletsCenter
www.oldtimerpremier.hu/

Tel.: 0 6 2 3 2 0 0 1 0 0
06 23 200 200
06 23 200 300
w w w.taxi23budavidek.hu
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Műsorvezető: Kőváry Barna
Gyerekprogramok:
arcfestés, ugrálóvár, lufihajtogatás*
Médiapartnerünk:

A rendezvény szervezői:

www.miniclub.hu

*A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.
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