BESÖKER DU ESKILSTUNA I AUGUSTI?
GTR MOTORPARK HAR ETT FULLSPÄCKAT PROGRAM
Under augusti månad arrangeras en hel del på GTR Motorpark där det finns något för alla. Här kommer
du se bilar och hojar i alla märken och årsmodeller. Vår första konstutställningen håller vernissage, vi
arrangerar välgörenhetsarrangemang, tävlingar och mycket mer.
Gillar du fart och fläkt? passa då på att besöka GTR Motorpark i Eskilstuna, en unik multianläggning
med ett grönt tänk. Allt kostnadsfritt utom Carl Philip Racing Pokalen där du ser biljettlänken nertill.
Fordonsträffar på GTR Motorpark
Måndagar – 1, 8, 15, 22 och 29 augusti 17.00-20.00
- Utställning
- Bankörning
- Mat & Dryck.
- Försäljning av
Barndagen
Fredag 12 augusti
Barndagen är ett av Sveriges mest uppmärksammade bilevent och utan tvekan det största
välgörenhetseventet av sitt slag i landet. Denna dag kör vi våra bilar för barn som har fått en alldeles för
tuff start i livet. Vi bjuder in dem tillsammans med deras familjer för en heldag där de istället för
sjukhuskorridorer och diagnoser, får åka Ferraris, Porschar, Lambos, helikopter och en massa annat.
Konstutställning
12-22 Augusti
Vernissage Med konstnären Bosse Jensen med hans unika målade bensintankar, litografier och
oljemålningar
Mälaren Runt
Fredagen 20 augusti 11:00-16.00
Passa på att svänga in för en bensträckare, en bit mat eller fika, eller för att kolla på sköna hojar som
kör ”Mälaren Runt” och bara njuta av den härliga stämningen. Här kommer du se fräna hojar som
snurrar på banan, träffa förarna och även besöka ett gäng utställare med sina MC produkter. Köp en
himmelsk högrevsburgare eller ta en glass eller fika.
Prins Carl Philip Racing Pokal
Fredag till Söndag 25-28 augusti 10:00-18:.00
Prins Carl Philips Racing Pokal är ett pris som instiftades av Prins Carl Philip 2013. Priset avser att stödja
svensk motorsportungdom
Mästerskapet arrangeras i samarbete med att Prins Carl Philips Racing Pokal, som 10-årsjubilerar på
GTR Motorpark i Eskilstuna 25-28 augusti.
Att el-kart blir en del av Prins Carl Philips Racing Pokal kommer inte som någon stor överraskning.
Redan i somras pratade promotorn Thomas Johansson och tävlingens grundare, prins Carl Philip, om att
utveckla eventet i just den riktningen. För att köpa entrébiljetter, https://easytic.se/event/prins-carlphilip-racing-pokal/

Varmt välkommen!

