
 

 

 Největší světový veletrh lodí a vodních sportů  

b o o t  2020  

18. - 26. ledna 2020 Düsseldorf  w w w . b o o t . d e  

 
 

Veletrh boot je se svými téměř 250.000 návštěvníky největším veletrhem lodí a 

vodních sportů na světě. Přibližně 2.000 vystavovatelů, v celkem 17 výstavních halách, na 

ploše 220.000 m2 představí pestrou přehlídku lodí všech velikostí. Uvidíte výstavu jachet, 

člunů, nejnovějšího vybavení pro vodní sporty a prezentaci zajímavých turistických cílů.  

 

V perfektně koncepčně vystavěných 

tematických expozicích, si můžete 

vychutnat, prohlédnout i zažít 

fantastickou různorodost sportů, 

spojených s vodou. 

 
Tematické expozice zahrnují: 

Děti si mohou vyzkoušet plachtění ve člunu v umělé vodních nádrži. 
Projet se můžete v kajaku na umělé horské říčce. Otestovat v praxi 
špičkové potápěčské vybavení. Inspirujte se na příští dovolenou. 
V koutku sportovního rybaření se přiučte muškaření, či zakuste na 
vlastní kůži surfování na mořské vlně. Koná se i kulinářská show. 
Veletrh boot je možností, jak si vyzkoušet mnohé vodní radovánky. 

Na düsseldorfském výstavišti letos opět zakotví 1.500 
plachetních člunů a jachet. Včetně katamaránů, luxusních 
jachet a super-jachet.  
 

Veletrh je otevřen denně 10:00 – 18:00. 

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

Poslední ročník veletrhu boot přilákal rekordních 247.789 návštěvníků, kteří shlédli 
expozice 1.973 vystavovatelů z celkem 118 zemí světa. 

Highlights veletrhu opět zde: 

Jediná halová mořská vlna na světě THE WAVE  

Jedině na veletrhu boot 2020! 

 lodě a jachty, jejich vybavení a příslušenství 

 motory a technologie motorů,  

 vybavení pro vodní sporty, 

 kánoe, kajaky, kitesurfing, veslování, 

 potápění,  

 surfování, windsurfing, SUP,  

 rybaření,  

 plážová letoviska a turistické cíle 

více INFO v CZ 
+ vstupenky online 



 

 

Uvažujete–li o návštěvě veletrhu boot 2020, Veletrhy Brno, a.s. Vám rády nabídnou: 
 

Předprodej veletržních vstupenek 

Nabídka Cena předprodeje Cena na pokladně v Düsseldorfu 

Jednodenní vstupenka 485,- Kč (19 €) 25 € 

Dvoudenní vstupenka 702,- Kč (27 €) 33 € 

 

Vstupenky jsou při cestě na veletrh použitelné jako volné jízdenky hromadné dopravy VRR v Düsseldorfu a okolí. 

Snadné objednání vyplněním formuláře v záhlaví pozvánky, nebo online na webu: www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici 

 

 

 
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 2020 

 

POLOŽKA cena počet 

Jednodenní vstupenka boot 2020 485,- Kč  

Dvoudenní vstupenka boot 2020 702,- 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 

https://www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby/boot2019/

