
Přihláška na autobusový zájezd na Veletrh úspor energie 2020 

WE BUILD Energiesparmesse Wels 
ve spolupráci s Messe Wels pořádá 

Energy Centre České Budějovice, z.s. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín zájezdu:   pátek 6. 3. 2020 
 

Cena zájezdu:   490,- Kč (děti do 14 let 150,- Kč • děti do 6 let zdarma) 

Cena zahrnuje autobusovou dopravu z Českých Budějovic do Welsu a zpět, organizovanou prohlídku veletrhu 
v českém jazyce a vstupenku na veletrh v hodnotě 12 EUR. V ceně jízdného není zahrnuto cestovní pojištění. 
Ceny jsou konečné, včetně DPH 0 %. Zájezd je možné zaplatit hotově v kanceláři ECČB nebo převodem 
na účet č. 560 825 4001/5500.  

Odjezd z Českých Budějovic: 8:30 hodin  

Plánovaný návrat do Českých Budějovice: 18:30 hod. 

Energy Centre České Budějovice, z.s. Tel.:  387 312 580   isabela@eccb.cz  

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 87/25  Mobil: 773 124 580   www.eccb.cz 

370 01 České Budějovice    

Kapacita je omezena, doporučujeme včasnou rezervaci.  

Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihlašuji se na jednodenní autobusový zájezd na Veletrh úspor energie dne 6. 3. 2020 

 

Jméno a příjmení: 
 

Telefon: 

 

Firma (pokud chcete doklad na firmu): 
 

IČ: 

 
 

DIČ: 
 

Adresa: 
 

E-mail: 

 

Datum a podpis (razítko): 
 

Místo nástupu (označte, případně doplňte): 

 

         Nádražní ulice ČB (Železniční poliklinika) 8:30 hod.. 

         Čerpací stanice MOL Strakonická ČB 8:40 hod. 

 

         Jiné na trase ČB – Dolní Dvořiště:…………………...            

mailto:isabela@eccb.cz
http://www.eccb.cz/


WEBUILD Energiesparmesse/Veletrh úspor energie/Wels 

 3 veletrhy na jednom místě – stavebnictví, vytápění, koupelny a sanita 

 4. – 5. března otevřen pro odbornou veřejnost 

 6. – 8. března pro širokou veřejnost, tzn. pro všechny zájemce, kteří se chystají stavět či 

rekonstruovat dům/byt, zajímají se o nové materiály a technologie, potřebují radu nebo 

hledají inspiraci 

 kolem 1500 firem zde nabízí své produkty a služby, které se týkají všeho, co souvisí se 

stavěním a bydlením, interiéry i exteriéry, od stavebních materiálů přes kotle na biomasu, 

fotovoltaiku, fototermiku, tepelná čerpadla, přes kuchyně, koupelny, schodiště, okna a 

dveře, až po stínící a zabezpečovací techniku, vrata, ploty a zahradní nábytek 

 veletrh letos otevře své brány již po třicáté šesté, jeho historie sahá až do roku 1985  

 14 výstavních hal 

 rozloha areálu 64.450 m2 

 kolem 800 vystavovatelů z různých zemí 

 každoročně cca 100 tisíc návštěvníků  

 

 

 

 

 

 

Veletržní areál se nachází v bezprostřední blízkosti malebného historického centra města a městské 

zoologické zahrady, do níž je, stejně jako na městskou rozhlednu Marienwarte, nacházející se na 

nedalekém kopci, vstup zdarma. Přímo u veletržního areálu se nachází science center Welios, kde je 

možné rozpohybovat a vyzkoušet 120 interaktivních exponátů, zaměřených na obnovitelné zdroje a 

úspory energie.  Wels je jako stvořený pro celodenní rodinný výlet plný poznání a zážitků. 

 

 


