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El 3 i 4 d'octubre torna la Land Rover Party, l'esdeveniment més important del país per a tots els amants de la
marca Land Rover que es celebrarà com cada any a la finca de Les Comes (Súria).
Des dels seus inicis la Land Rover Party conserva un esperit familiar, proposant un cap de setmana ple d'activitats
per a tota la família.
La passió per la marca és el fil conductor de la trobada i els participants posen a prova els seus vehicles Land
Rover recorrent més de 60km de camins de diferent nivell de dificultat diferenciats per colors. Aquest és un dels
principals arguments de l'esdeveniment però n'hi ha molts més:
- Fira Comercial
- Activitats Infantils
- Cursos teòrics de conducció 4x4
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- Circuit de conducció
- Zona d'acampada
- Zona d'aventura
- 520 hectàrees de terreny amb més de 60km de piestes 4x4.
- Exposició de la nova gammes de vehicles Land Rover.
A la Land Rover Party hi poden accedir tant propietaris de vehicles Land Rover com visitants que vulguin gaudir de
totes les activitats del cap de setmana però sense circular per les pistes de Les Comes.
És el lloc ideal per gaudir amb família i amics de l’univers Land Rover en un entorn natural incomparable.
Inscripcions i més informació a: www.landroverparty.com [3]
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