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Vážení přátelé, 
 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na  
 

MEZINÁRODNÍ   VELETRH   A   VÝSTAVU  KONÍ   „PFERD“  WELS 
( RAKOUSKO ) 

 
kde máme možnost reprezentovat na mezinárodním poli aktivity Klubu českých turistů 

 
koná se v neděli 28. května 2017 

odjezd v 7,00 hodin z Č. Budějovic ( od parkoviště u Peugotu naproti hlavní bráně 
českobudějovického výstaviště ), návrat v cca 20 hodin 

 
Wels je město nedaleko Lince, veletrh představuje bohatý program s koňmi na několika předvadištích a ke koupi 

je bohatý a cenově přijatelný sortiment potřeb pro koně a jezdce. Je to největší a nejkrásnější akce spojená 
s koňmi v jednodenním dosahu z ČR, navštívili jsme ji s autobusem již mnohokrát vždy k velké spokojenosti 
účastníků. Uvidíte plemena koní od miniponíků po shirské koňské obry, ukázky anglického ježdění, westernu, 
koní v zápřahu, soutěže dětí na ponících, šampionát krásy arabských koní, práci s koňmi ze země, historické 

ukázky s koňmi….Předvadiště jsou v halách nebo krytá, takže akce je krásná v jakémkoli počasí. 
 

Prezentaci veletrhu naleznete na www.pferd-wels.at 
 

Cena cesty je 300 Kč na osobu, členové Klubu českých turistů, odboru Turistika na koni , kteří mají 
uhrazen členský příspěvek na rok 2017, platí 100,- Kč. Jedeme novým malým autobusem CK Máj. 

Částka nezahrnuje pojištění pro cesty a pobyt, které si účastníci mohou zajistit individuálně. 
 

Všichni účastníci si dále hradí na místě v Eurech vstup na veletrh, vstupné na veletrh je dle informací 
z internetu: dospělý 13 Euro, děti do 6 let zdarma, dítě do 13 let 7,50 Euro, mládež do 18 let 11,50 

Euro. Pokud budeme větší skupina, získáme slevu pro dospělé ( vstup 11,5 Euro ), prosím, vezměte si 
tedy 1,5 Eura v drobných pro tento případ. 

 
 

Pokud se účastníků akce bude naše činnost líbit, mohou se přihlásit se za nového člena KČT  i na místě cestou 
zpátky z Rakouska, a platili by za exkurzi jen členskou cenu viz výše. Členský příspěvek KČT činí v našem 

odboru 500 Kč ročně, výhody členství kromě účasti na našich akcích najdete i na www.kct.cz 
 

Přihlášky na akci zašlete na mailovou adresu uvedenou v záhlaví této pozvánky, a to ve 
formě: 

Jméno a příjmení účastníka ( účastníků ), telefonní kontakt.  
Obratem Vám přihlášku potvrdíme a zašleme Vám instrukce .  

Cesta se platí předem na účet, platba je nevratná, ale můžete za přihlášenou osobu 
poslat náhradníka. Vstup na výstaviště se platí až v Rakousku na místě. 

 
Místa v autobuse se obsazují podle pořadí došlých přihlášek, prosíme tedy zájemce, aby 

se hlásili co nejdříve. 
 

Jakékoli dotazy rádi zodpovíme na tel. 724277667 
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi, 
se srdečným pozdravem 

 
Ing. Milena Andrlová, jménem KČT Turistika na koni 

http://www.turistikanakoni.cz/
http://www.pferd-wels.at/
http://www.kct.cz/

