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Nov datum in veliko zanimivosti
Športna tekmovanja, turizem, nastopi, umetnost in zabava so ključne besede 119. sejma 
Fieracavalli, ki bo letos dva tedna prej kot običajno.

26.–29. oktober 2017

O
g

la
sn

o 
sp

or
o

či
lo

Nakup vstopnic je možen na spletu http://www.fieracavalli.it  
Vsakemu konjeniškemu klubu, ki bi želel prejeti plakat Fieracavalli in ga obesiti v svojih prostorih,  

bomo podarili dve brezplačni vstopnici. Pišite nam na info@mz-consulting.org 

www.fieracavalli.it

P o desetih letih se na sejem vrača 
ena najstarejših in najbolj prestižnih 

pasem, ahaltekinci. Ti konji, znani kot 
“puščavski hrti”, izvirajo iz Turkmekistana in 
12 predstavnikov pasme se bo predstavilo 
tudi v Veroni zahvaljujoč ruski zvezi rejcev 
ahaltekincev, nastopali pa bodo tako na 
razstavi kot v dresuri in preskakovanju ovir.
Skozi leta je Fieracavalli postal ambasador 
nove kulture v konjeniškem svetu, ki 
kombinira in promovira posel, zabavo in 
lokalno ponudbo. Prav ta bo imela ključno 
vlogo na 119. sejmu Fieracavalli, in sicer 
v dvorani 1, ki bo v celoti posvečena 
konjeniškemu turizmu. Predstavili se bodo 
hoteli, konjeniške poti, turistične kmetije 
in jahalne šole, ki vam bodo nudile vse 
informacije o odkrivanju Italije v sedlu. Poleg 
tega boste izvedeli vse o učenju jahanja, 
saj bo na tem področju prvo mojstrsko 
izobraževanje v konjeniškem turizmu – 
unikatna priložnost, da odkrijete potenciale 

konjeniškega turizma z glavnimi igralci v 
turističnem sektorju v Italiji in v svetu. 
Zamuditi ne smete niti dveh dogodkov 
sodobne umetnosti: razstave, posvečene 
umetniku Nagu Arnoldiju, in Equinoxa, 
vizualne instalacije, ki vključuje 6 
mednarodnih umetnikov, ki raziskujejo 
odnose med konji in ljudmi ter tako tudi 
dialog med kulturo in naravo. 
Seveda ne smemo pozabiti na noči 
Fieracavalli, ki bodo od 19. do 23. ure. 
Zaplesali boste lahko z vesternskimi 
plesalci, si ogledali tekmovanja in večerno 
predstavo Gold Gala, spektakularni šov, 
ki ga letos režira Antonio Giarola. Potekal 
bo v četrtek, petek in soboto in bo ponesel 
obiskovalce v drug svet, kjer se konji, 
glasba in umetnost združijo v unikatnem in 
neponovljivem vzdušju. 
Vidimo se torej od četrtka, 26., do nedelje, 
29. oktobra, ko bodo razstavne dvorane 
veronskega sejma sprejele več kot 160.000 

obiskovalcev, ki si bodo prišli ogledat več 
kot 3.000 konj, ki bodo predstavljali 60 
pasem z vsega sveta. 
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