
  Největší světový veletrh lodí a vodních sportů  

b o o t  2017  

21. - 29. 01. 2017 Düsseldorf  www.boo t . d e  

 

 
Vychutnejte si sport a vodní živel z nového pohledu.  
V duchu mota „zažít vodní sport z 360°“.   
Na mezinárodní výstavě lodí, jachet, člunů, vodních sportů a příslušenství boot 2017.  
 
Ve všech 17 výstavních halách düsseldorfského výstaviště, na 13 perfektně koncepčně 
vystavěných tematických expozicích, si můžete vychutnat, prohlédnout i zažít fantastickou 
různorodost sportů, spojených s vodou.   

 

Vyzkoušejte si plachtění ve člunu na umělých vodních nádržích. Otestujte si v praxi 
špičkové potápěčské vybavení. Projeďte se v kajaku na umělé horské říčce. 
Pádlujte v 1.000 m2 velkém bazénu, či zakuste na vlastní kůži surfování na mořské vlně.   
Veletrh boot skýtá bezpočet možností, jak si vyzkoušet mnohé z vodních radovánek. 
 

Na 220.000 m2 düsseldorfského výstaviště své kotvy letos plánuje spustit celých 1.800 

plachetních člunů a jachet. Včetně 60 super-jachet, s délkou trupu do 30m. 
Svým rozsahem se tak jedná o největší prodejní výstavu tohoto druhu na světě.  
 

 

Highlights letošního ročníku veletrhu boot 2017: 

  

Surfování uprostřed zimy? Nic nemožného. 

Novinka: THE WAVE  

První halová stojatá mořská vlna na světě!  

 

Pro fanoušky vodních sportů – vodní skútry, 

kajaky, kánoe, surfy. Celý jeden pavilon 

věnován potápění. Další dva pak plachtění.   

 Pro cestovatele – dva pavilony 

prezentují konkrétní nabídky vodní a 

zážitkové turistiky.  

Expozici doplňuje sortiment výbavy 

pro rybaření. Sportovní výbavy, 

doplňků, zařízení člunů a jachet, 

služeb, a technických doplňků. 

 

Více informací, foto a videí, na webu veletrhu boot, nebo v češtině na 
stránkách Veletrhů Brno,  po načtení QR kódu z  této pozvánky.  

 

Předprodejní ceny vstupenek boot 2017:  

 Předprodej BVV na veletrhu  Online Shop Messe Düsseldorf 

1 denní vstupenka  459,- Kč 23 € 17 € 

2 denní vstupenka  675,- Kč 32 € 25 € 

 
Vstupenky jsou při cestě na veletrh a zpět použitelné i jako jízdenky v hromadné dopravě pod označením VRR. 

 
Vstupenky z předprodeje BVV snadno objednáte vyplněním formuláře  
na stránkách www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici Nebo vyplněním návratky v záhlaví této pozvánky

 Poslední ročník veletrhu boot přilákal více než 248.000 

návštěvníků, kteří shlédli konkrétní nabídky 1.741 

vystavovatelů z více než 57 zemí světa.  
 

více INFO v CZ 
+ vstupenky online 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro více informací k veletrhu, ubytování, vstupenkám a Vaší cestě na veletrh, nás kdykoli kontaktujte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informace Vám rád poskytne pan Miroslav Kožnar, Tel: 541 159 190 / e-mail: mkoznar@bvv.cz, www.bvv.cz 
 

 
 
 

  

Objednávkový formulář boot 2017 

 

POLOŽKA cena počet 

Jednodenní vstupenka boot 2017 459,- Kč  

Dvoudenní vstupenka boot 2017 675,- Kč  

 
 

Jméno a příjmení: 

Firma: 

IČO: DIČ: 

Adresa: 

Telefon: E-mail: 

Datum: Podpis / Razítko: 

 

 

 

 

Objednávku odešlete prosím na adresu: Veletrhy Brno, a.s.,  Miroslav Kožnar, Výstaviště 405/1, 
60300 Brno, nebo na E-mail: mkoznar@bvv.cz. Kontaktní tel: 541  159 190, GSM: +420 602 594 810 

Veletrhy Brno a.s. 

české zahraniční zastoupení Messe Düsseldorf 
Výstaviště 1, 
603 00 Brno 

 

Tel.: 541 159 190, 
www.bvv.cz/velethy-v-zahranici 


