TISKOVÁ ZPRÁVA
12-05-2022
POZVÁNKA NA GASTRO FOOD FEST, HROZEN A POUŤ

Hned tři akce v jednu sobotu a za jedno vstupné. LITOMĚŘICKÝ HROZEN,
GASTRO FOOD FEST a POUŤ NA ZAHRADĚ ČECH se uskuteční první červnový víkend.
V sobotu 4. června se organizátorům podařilo uspořádat propojení hned tří
kulturních akcí. Sobotní stokorunová vstupenka v sobě obsahuje kromě kyvadlové
dopravy také vstup na Litoměřický Hrozen, Pouť a Gastro Food Fest na Zahradě Čech.
Festival pro všechny gurmány a milovníky dobrého tradičního i netradičního jídla
a pití je jediným svého druhu na severu Čech. Pro návštěvníky je zde připraven výběr
z pokrmů různých zemí, klasická i netradiční gastronomie, živé show věhlasných
šéfkuchařů a další bohatý program. Gastro food festival je akce dvoudenní, program
tedy pokračuje do neděle 5. června a otevřeno bude v sobotu od 10 do 20 hodin, v neděli
pak od 10 do17 hodin.
Součástí oblíbeného GASTRO FOOD FESTU bude pouť. Konat se bude v areálu
výstaviště, kde na návštěvníky čekají tradiční i moderní atrakce. Pobavíte se na
autodromech, centrifuze, u střelnic, na kolotočích, houpačkách nebo skákacích hradech.
Hrad v Litoměřicích je v sobotu 4. června otevřen všem milovníkům dobrého vína.
Uskuteční se zde jubilejní 10. ročník Litoměřického hroznu, tedy soutěžní, prezentační a
prodejní výstavy vín. Akce začíná v 10 hodin a ochutnávat vína a užit si pestrý kulturní
program bude možné až do 22 hodin.
„Jak Kulturní a konferenční centrum a Hrad Litoměřice, tak i výstaviště Zahrady
Čech tento víkend ožije. Zveme tímto celé rodiny užít si to s námi. Vstupné na všechny tři
akce v sobotu je pouhých 100 Kč. Navíc z výstaviště do hradu nebo opačně se zdarma
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svezete kyvadlovou dopravou. Každý návštěvník si tak přijde na své. Ať je to milovník vína,
milovník dobrého jídla či milovník atrakcí. Po dlouhých dvou letech se na výstaviště vrací
oblíbený GASTRO FOOD FEST. Navíc s poutí, která bude probíhat také v areálu výstaviště.
Pouťové atrakce zabaví dětské návštěvníky a dospělí tak budou mít dostatek času v klidu
si festival projít a ochutnávat,“ informuje Michaela Mokrá, ředitelka MKZ Litoměřice.

Zpracovala: Daniela Kekrtová
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