
Swedish Connection - Classic Park - 27 juli 2014 

Op zondag 27 juli vindt het evenement “Swedish Connection” plaats. Dit evenement wordt 

georganiseerd door Classic Park Festivals. Swedish Connection is gericht op de liefhebber en/of 

eigenaar van een Volvo of Saab, klassiek, youngtimer of exlusief modern. 

Wij hebben u daar eerder over geinformeerd en inmiddels is de website van het event live. 

 

Website 
Alle informatie over dit evenement kunt u bekijken op: http://zweeds.classicparkfestivals.nl/ 

Op Facebook is dit evenement te vinden via: 

https://www.facebook.com/events/711300278890523/.  

 

Geef uw club op voor deelname aan dit evenement! 

  

Voordelen voor clubleden 
Uw clubleden krijgen € 4,- korting op de entreetickets aan de kassa en €2,- korting op de online 

voorverkoop. In de onderstaande tabel wordt dit duidelijker gemaakt: 

  

  Kassa Voorverkoop 

Bezoeker € 12,- € 10,- 

Clubleden € 8,- € 8,- 

 

U kunt uw club aanmelden door de clubnaam en de te verwachten aantallen auto’s door te geven 

op onderstaand e-mail adres. Parkeren is gratis. 

Daarnaast zijn de volgende voordelen nog te noemen: 

-Plaatsen informatiestand is gratis; 

-Vermelding aanwezigheid van de club op de website; 

-Mooiste exemplaren worden in museum geplaatst tijdens het festival. 

  

Wij stellen het zeer op prijs indien u dit evenement kenbaar wilt maken via uw clubblad, website 

of mailing. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan vernemen we dat graag van u. 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Classic Park Festivals 

 

 +31 (0)88 0402402 

  festivals@classicpark.nl 

 

  Koppenhoefstraat 14, 5283 VK Boxtel 

  www.classicpark.nl 

http://zweeds.classicparkfestivals.nl/
https://www.facebook.com/events/711300278890523/
mailto:festivals@classicpark.nl
http://www.classicparkt.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Classic Park Festivals 

Classic Park Festivals is een samenwerking tussen Classic Park en 402 Automotive. 

 

Classic Park 

In het paasweekend van 19 tot en met 21 april opent in Boxtel een uniek beleveniscentrum voor 

liefhebbers van klassieke en exclusieve auto’s: Classic Park. Basis van het centrum wordt een 

museum met een wisselende collectie van ongeveer 120 automobielen. Classic Park wordt ook 

de uitvalsbasis voor evenementen met klassieke- en exclusieve auto's. Rondom het gebouw 

wordt een groen park gecreëerd en samen met de parking aan de voorzijde biedt Classic Park 

plaats aan bijna 500 mooie showplaatsen. Een restaurant, toepasselijk genaamd “Miglia 

Lounge”, een shop met auto gerelateerde lifestyle artikelen en een werkplaats met vijf bruggen 

maken het centrum compleet. 

  

402 Automotive 

402 Automotive organiseert in 2014 grootschalige evenementen op onder meer het Circuitpark 

Zandvoort, Autotron Rosmalen en het TT Circuit Assen (zoals Paddock Porsche, Viva Italia, 

American Sunday, Auto Moto d’Italia, Great British en het Nationaal Oldtimer Festival. 


