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Motolegenda. Wystawa kultowych Jaguarów
w Galerii Krakowskiej

  O LOUNGE REKLAMA KONTAKT ARCHIWUM LOUNGE POLITYKA PRYWATNOŚCI

Piękno angielskiego stylu zagości w Galerii Krakowskiej. W dniach 7-23 marca pod dachem
największej Galerii w centrum Krakowa zaparkuje 20 modeli kultowej marki samochodów –
Jaguar.

Na odwiedzających czekają motoryzacyjne legendy: począwszy od pierwszych limuzyn z lat 30., 40.
i 50. przez sportowe serie XK oraz E-type, aż po współczesne wersje ponadczasowego lidera
wyścigów. To jedyna tego typu wystawa w historii Jaguara w Polsce!

Marka Jaguar to prawdziwa legenda motoryzacji, znana nie tylko z uczestnictwa w wyścigach Formuły
1. W dniach 7-23 marca w Galerii Krakowskiej będzie można podziwiać 20 modeli tych kultowych
samochodów. Na pasażach zaparkują między innymi takie auta jak produkowany w latach 30., 40.
i 50. Jaguar SS 100, a także poszukiwany i ceniony SS 2,5l, który przetrwał do dziś w liczbie ok. 20
sztuk. Wśród eksponatów będzie można zobaczyć Jaguary z serii XK, będącej synonimem
wyścigowego sukcesu w latach 40. i 50. Nie zabraknie też kultowej limuzyny – modelu Jaguar Mark IV
oraz jego późniejszych następców: Mark V i Mark VII. Entuzjaści motoryzacji będą mogli zobaczyć
także ikonę lat 60. – sportowego Jaguara E-Type, o którym Enzo Ferrari powiedział, że jest
to „najpiękniejszy samochód, jaki kiedykolwiek zbudowano”. Oprócz luksusowego grand tourera –
Jaguara XJS, zaprezentowany zostanie również najszybszy Jaguar w historii marki, dwuosobowy
roadster powstały w limitowanej serii 250 sztuk w 5 kolorach – F-Type Project 7, który został
wyprzedany jeszcze przed startem produkcji w 2015 roku. Piękno brytyjskiego stylu na wystawie
dopełni Jaguar XK8, będący najszybciej sprzedawanym samochodem marki w historii.

Wystawa obrazująca ewolucję popularnych modeli Jaguara obejmuje także opisy prezentowanych
samochodów – ich historię, specyfikację oraz intrygujące fakty i ciekawostki.

Historia marki Jaguar sięga 1922 roku, kiedy entuzjaści motoryzacji William Lyons i William Walmsley
założyli firmę o nazwie Swallow Sidecar Company, produkującą wózki boczne do motocykli. Dopiero
z czasem przekształciła się ona w markę produkującą jedne z najbardziej luksusowych samochodów
sportowych na świecie, które były dostarczane na brytyjski dwór królewski. Precyzyjne wykonanie
oraz elegancki design towarzyszące wszystkim samochodom wychodzącym z fabryki w Coventry
trafiały w gust najbardziej wymagających fanów motoryzacji. Z biegiem czasu marka Jaguar stała się
synonimem luksusu i obiektem pożądania nie tylko wśród Brytyjczyków.

Wystawę prezentującą historię motoryzacyjnej legendy: marki Jaguar można oglądać na pasażach
(na poziomie -1 i 0) w dniach 7-23 marca w godzinach otwarcia Galerii Krakowskiej.
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Więcej informacji udziela: 
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