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Sikke en oplevelse!
Lørdag mogen den 6 septemper stod vi, 6 til dels morgenfriske gutter sammen med 2 lige så friske
medarbejdere fra Mazda Danmark, klar til afgang fra Kastrup mod Barcelona, inviteret til præsentation af den
lille nye.
Straks efter ankomsten til lufthavnen i Barcelona, blev vi ført til modtagelse på pladsen uden for, hvor vi fik
udlevere hanger med navneskilt, som gav adgang til dagens og aftenens oplevelser

Herefter gik det med bus til hotellet vor vi skulle bo, og hvor vi, efter at have fået lidt frisk vand i hovedet og
shortsene på, gik til reception ved poolen på 27 etage.
Her stod alt i MX-5 tegn, og mange bekendte fra andre lande dukkede op. Fin lejlighed til at sludre med MX-5
fan's fra andre lande, og til at nyde et par forfriskninger i 28 graders varme - Herligt.

Efter en lille time var det tid til igen at stige på en bus, men denne gang til en sight seeing tur i Barcelona.
Busserne var selvfølgelig dekoreret som de skulle være i dagen anledning (Stærkt gået Mazda)

Efter en god times tid var vi fremme ved Mazda Spacee, hvor alle tre generationer af MX-eren tog imod, og
hvor der blev serveret alle mulige herlige spiselige og drikkelige specialiteter (også kaffe)
OG SÅ SKETE DET
Efter at nogle dejlige dansere havde underholdt, fik vi en kort introduktion, og så stod den der!

HOLD OP HVOR SÅ DEN GODT UD.
Det har de virkelig gjort godt
Der er efterhånden vist så mange billeder, så kun dette enkle her, og skrevet en hel masse, men noget blev da
bemærket.
Blandt andet de 4 hjulbolte (og ikke fem)
Men med de nørder der var med kom der naturligvis en masse spørgsmål, og her havde Mazda stillet steder op
hvor man kunne spørege om næsten alt muligt, men noget forblev hemmeligheder, heriblandt
motorstørrelser.Og hvornår forventes den så til salg i Danmark?
Ja vi skal nok ikke regne med før efter sommeren 2015 - så det er bare at vente.
Men fra os deltagere skal der lyde en meget stor tak til Mazda Danmark for oplevelse, hvor Mazda virkeligt var
gået ALL IN.
Også den efterfølgende sight seeing tur der endte på en restaurant ved stranden i Barcelone, med middag og
underholdning, var selvefølgelig perfekt,
Og tak til Jannik og Keld og i andre for en rigtig go tur
Og så lige til sidst:
Her er vi så sammen med den nye.
(Desværre blev vores formand nødt til at sende afbud)
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