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Nakup vstopnic je možen na spletu http://www.fieracavalli.it  
Vse informacije o obisku sejma in ugodnostih so objavljene na spletni strani predstavništva Veronafiere  

www.mz-consulting.org 

Kar težko je verjeti, da že več kot stole-
tje organizatorji s sejmom obeležujejo 
ljubezen in strast do konj. V vmesnem 
času je bilo napisanih že ogromno 
zgodb, ki so ostale v spominu vseh so-
delujočih in tudi obiskovalcev. Nedvo-
mno bo tako tudi letos, saj tradicija ne 
bo razočarala največjih ljubiteljev konj. 
Fieracavalli je sinonim za nepozabno 
evropsko avanturo, povezano z vzrejo 
konj, številnimi dogodki, tekmovanji, 
nastopi, predavanji, ne nazadnje tudi 
ponudbo konjeniške opreme. Dogodek 
vsako leto privabi strokovnjake, profe-
sionalce, ki se na različne načine ukvar-
jajo s konji, rejce, tekmovalce in nav-
dušence, med katerimi so pogosto tudi 
družine z otroki. Najmlajši bodo še po-
sebej uživali v dvorani 1, kjer bo prostor 
za družinsko zabavo, umetniško-izo-
braževalne delavnice, razveseljevali jih 
bodo tudi oslički. Obiskovalci bodo imeli 

priložnost prvič sesti na konjev hr-
bet, dolgčas pa bodo z lahkoto pregnali 
na igrišču, zgrajenem iz nestrupenih 
materialov. Tam se bodo preizkusili v 
igranju z lesenimi igrami iz preteklosti 
ter ob tem razvijali spretnost in domi-
šljijo. Prav tako bo poskrbljeno za co-
untry glasbo, obiskovalci si bodo lahko 
ogledali prave kavbojske plese v vrsti 
(country line dancing), medtem ko bo 
v dvorani 2 razstava sodobne umetno-
sti, povezane s konjeništvom. Na sej-
mu bodo med drugim predstavili prve 
rezultate projekta »Ljudje in konji«, v 
okviru katerega se spodbuja rehabili-
tacija zapornikov s pomočjo konj. Čaka 
vas gala večer, poln spektakla in glasbe, 
otvoritvena slovesnost z mednarodni-
mi prvaki v preskakovanju ovir in še bi 
lahko naštevali. Program bo ponovno 
pester ter prilagojen tako, da bo vsakdo 
našel nekaj zase.  Na enem največjih ko-

123. SEJEM  
Fieracavalli v Veroni

Že v prejšnji številki revije smo napovedali dogodek v italijanski Veroni, kjer se bo v novembru, 
dva vikenda zapored, odvijal že 123. sejem Fieracavalli. Dnevi bodo napolnjeni z vsebinami s 
konjeniškega sveta, na svoj račun bodo prišli razstavljavci, tekmovalci, rejci, obiskovalci …
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Obiščite svet konj v Veroni
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Predstavništvo Veronafiere za področje 
Alpe-Jadran in Turčijo
Grčarevec 8, 1370 Logatec
e-pošta: info@mz-consulting.org,

njeniških sejmov v Evropi, ki se bo od-
vijal od 4. do 7. in od 12. do 14. novembra 
na 25.000 kvadratnih metrih razstav-
nega področja, si boste lahko ogleda-
li še številne pasme konj z vsega sveta 
(v ospredju bodo italijanske, španske, 
ameriške in arabske pasme konj), na 
voljo bodo dodatki in izdelki za konje in 
hleve, oblačila, tehnična, farmacevtska 
in veterinarska oprema, prehrana in 
drugo. Nekateri boste uživali na dirkah, 
drugi na razstavah, kjer boste občudo-
vali konje v vsej svoji lepoti in eleganci. 
V dvorani 4 se boste lahko pobližje spo-
znali s turizmom v tesni povezavi s ko-
nji in naravo, ki razkriva lepoto Italije. 
Ne glede na to, ali boste sejem obiska-
li za samo en dan ali boste svojo dušo 
razvajali na prizorišču več dni – prije-
tni zvoki kopit vam bodo v mislih ne-
dvomno odmevali še dolgo po zaključ-
ku dogajanja.



Ponovno skupaj,
v vrtincu čustev.


