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Zlot pojazdów zabytkowych MotoClassic Wrocław to międzynarodowa 

impreza, która zapisała się w kalendarzu pośród jednych z najważniejszych 

wydarzeń motoryzacyjnych roku. 

Zdaniem wystawców jak i gości, uważana jest za jedną z najbardziej eleganckich 
i prestiżowych imprez, chętnie relacjonowana w mediach ze względu na swój 
niespotykany i ekskluzywny charakter.
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Wyjątkowym atutem imprezy jest 
przestrzeń, która staje się tłem dla 
ekspozycji ekskluzywnych pojazdów 
zabytkowych. 

Zamek Topacz to zespół zamkowo 
– parkowy o powierzchni 60 
hektarów, z pałacowym stawem, 
kortami tenisowymi, hotelem oraz 
prywatnym Muzeum Motoryzacji. 
Ogromna przestrzeń oraz pełna 
infrastruktura pozwalają na 
zapewnienie artystycznej oprawy 
dla zabytkowych pojazdów na 
wyjątkowo wysokim poziomie. 

Taki udany mariaż wyszukanej 
elegancji, wyjątkowego otoczenia 
oraz nuty wspomnień związanej z 
powrotem do korzeni motoryzacji 
powoduje, iż co roku liczba uczest-
ników, a także odwiedzających się 
podwaja. 

Pierwsza edycja zlotu MotoClassic 
Wrocław 2011 (wówczas Zlot 
Pojazdów II RP) zachęciła do 
przybycia na teren obiektu 5.000 
wrocławian. 

W roku ubiegłym gościliśmy już 
10.000 osób. 



Tegoroczna edycja zlotu pojazdów zabytkowych wzbudza tym większe                         
zainteresowanie, iż do kategorii aut sprzed 1939 roku dołączyliśmy 
nową kategorię pojazdów do 1980 roku, które będą gościć na 
terenie naszego obiektu. 

Oznacza to, że będzie można podziwiać nie tylko perełki przedwojennej 
zarówno polskiej jak i zagranicznej motoryzacji, ale również wysublimowane pod 
względem designu i oddające ducha czasu pojazdy z lat 40-tych, 50-tych, 
60-tych czy 80-tych. Tak bogata i szeroka ekspozycja będzie prezentowana 
nie tylko na terenach Zamku Topacz. 

Motoclassic Wrocław 2013



Inaugurację zlotu pojazdów zabyt-
kowych MotoClassic Wrocław 2013 
zainicjuje uroczysta parada przez 
Wrocławski Rynek, która odbędzie się 
16 sierpnia 2013, połączona z 
ekspozycją najpiękniejszych pojazdów 
uczestniczących w zlocie na płycie 
Rynku oraz pod Halą Stulecia, 
połączona ze specjalnie przygotowa-
nym pokazem wrocławskiej fontanny. 
W trakcie dwóch kolejnych dni trwania 
zlotu tj. 17 oraz 18 sierpnia 2013 
pojazdy będą eksponowane na terenie 
Zamku Topacz, w asyście przygotow-
anego specjalnie na tę okazję programu 
artystycznego. 

Wyjątkowo prestiżowym i eleganckim 
wydarzeniem towarzyszącym jest Bal 
Komandorski Zlotu MotoClassic 
Wrocław 2013, organizowany 17 
sierpnia w Sali Balowej Zamku Topacz. 
Impreza ma charakter charytatywny, 
towarzyszy jej aukcja, z której środki, 
podobnie jak w roku ubiegłym, zostaną 
przekazane stowarzyszeniom oraz 
instytucjom, które niosą pomoc 
najbardziej potrzebującym.





MotoClassic 
Wrocław 

to marka, na której 

wartość pracujemy od 

kilku lat. 

Patronat honorowy nad imprezą 
ponownie objął Minister Kultury                   
i Dziedzictwa Narodowego Pan 
Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent 
Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz.

Wyjątkowy i ekskluzywny charakter 
naszej imprezy doceniły również 
media, które obdarzają zlot 
pojazdów zabytkowych MotoClassic 
Wrocław niesłabnącym zainteresow-
aniem. Relacje z ubiegłorocznej 
imprezy pojawiły się w Telewizji 
Polsat, TVN, TVP 4, TVP 
Wrocław, Telewizji Dolnośląskiej, 
kanale telewizji internetowej – 
Superstacja, w Radiu Wrocław, 
Radiu Ram oraz na łamach 
„Gazety Wyborczej”, dziennika 
„SuperExpress”, miesięcznika „Au-
tomobilista” oraz „Classic Auto”. 



Wydarzenie poprzedzały wielokrotnie emisje reklam radiowych i  telewizyjnych, 
kampania blillboardowa oraz wystawa poświęcona motoryzacji przedwojennej 
na terenie wrocławskiego Rynku. Telewizja Polsat objęła imprezę o�cjalnym 
patronatem medialnym, a wydarzenia związane z Muzeum Motoryzacji w 
Zamku relacjonowały w ostatnim czasie TVN Turbo, Telewizja Dolnośląska, 
Telewizja Wrocław, gazety motoryzacyjne – „Top Gear”, „Motocykl”                     
i „Classic Auto”.
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