
Veletrh a Riviéra v Rimini, ITÁLIE 30. května – 2. června 2019

ČTRNÁCTÁ EDICE

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora, 
Husova 159/25, 110 00 Praha 1, Česká republika
Tel. +420 222 015 312, E-mail: agata.zabranska@camic.cz
www.camic.cz

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ
Skupiny o minimálně 15ti osobách mají nárok na skupinovou vstupenku 
platnou na 4 dny za zvýhodněnou cenu 18 € za každého člena. 
Zaregistrujte se na http://en.riminiwellness.com/groups do 14. května. 

Je vás méně než 15 účastníků? Nevadí! Můžete si zakoupit čtyřdenní 
vstupenku za cenu 24 € namísto 47 €! Kliknutím na následující odkaz 
http://en.riminiwellness.com/ticket vstoupíte do návštěvnické zóny, zde 
aktivujte svůj slevový kód R1RPC, uhraďte 24 € a vytiskněte si svou 
vstupenku. Takto lze zakoupit nanejvýš 2 vstupenky!

PRO VÍCE INFORMACÍ
 KONTAKTUJTE:

Organizátor
Současně s



RiminiWellness je největším světovým setkáním zaměřeným na fitness, 
životní styl, podnikání, sport, tělesnou kulturu a zdravou výživu.

SETKÁNÍ NA SVĚTOVÉ ÚROVNI, PLNÉ ZÁBAVY, TRÉNINKŮ A 
SPORTU, O KTERÉ NESMÍTE PŘIJÍT: 46 různých sekcí (5 pro pilates, 5 
pro vodní aktivity, 6 pro tanec, 4 pro halovou cyklistiku, 17 pro fitness, 5 pro walking, 4 pro 
jógu), největší vodní plochy kdy zřízené v hale: 350 m2 bazénů o celkovém objemu 1200 
m3 vody; více než 500 cvičitelů z celého světa; více než 1500 hodin lekcí;
1960 jednotlivých tréninků v průběhu 4 dní; 20 km pobřeží „v pohybu“ jen pro tuto 
událost; více než 100 večerních a nočních akcí, aperitivy a plážové akce v 
nejatraktivnějších podnicích na Riviéře. 

JAK SE DOSTAT DO RIMINI
LETADLEM
Letište Rimini “Federico Fellini” | www.riminiairport.com 
Letiště Bologna | www.bologna-airport.it  | Pravidelné autobusové spojení 
mezi boloňským letištěm a Rimini (zastávka autobusu: Hlavní nádraží v
Rimini). 10 spojů denně. Další informace a zakoupení jízdenky zde: 
http://www.shuttleriminibologna.it/en/ 
Letiště Ancona | www.ancona-airport.it
VLAKEM 
Spojem Milán-Bari, vystoupit na železniční stanici 
“RiminiFiera” přímo u výstaviště  |  www.trenitalia.it
AUTEM 
Po dálnici A14 (Bologna-Bari-Taranto), exit 
“Rimini Nord”  |  www.autostrade.it

+250,000 
NÁVŠTĚVNÍKŮ
   24 PAVILONŮ

   400 FIREM
   173,000 m2 INDOOR 

A OUTDOOR PROSTORU

OBJEDNÁVKA HOTELU
ACX Adria Congrex
Via Sassonia 30 - 47922 Rimini (taly)
Tel. +39 0541 305811
Fax +39 0541 305842
info@adriacongrex.it
www.adriacongrex.it

OTEVÍRACÍ DOBA
JIŽNÍ/VÝCHODNÍ/ZÁPADNÍ VSTUP
Každý den pro firmy a veřejnost
9,30 – 19,00

www.en.riminiwellness.com/groups
www.en.riminiwellness.com/ticket

https://en.riminiwellness.com/visitors/visitors-info/group-tours-registration
https://en.riminiwellness.com/visitors/reserved-area
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