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Caravan Center Düsseldorf met nieuw cateringconcept 

Grootste staplaats van Europa tijdens CARAVAN SALON 

 

Het Caravan Center, de staplaats op de beursparkeerplaats P1, is bij alle fans 

van de mobiele vrijetijd, die bij een bezoek aan CARAVAN SALON 

DÜSSELDORF (25 augustus tot en met 2 september 2018) graag in hun eigen 

camper of caravan willen overnachten, erg populair. In totaal staan daarvoor 

meer dan 3.500 staplaatsen met en zonder voorzieningen ter beschikking. 

Daarmee is het Caravan Center Düsseldorf tijdens de looptijd van CARAVAN 

SALON de grootste staplaats van Europa. 

 

Nieuw cateringconcept 

Om er voor te zorgen dat bezoekers zich nog prettiger voelen, is er dit jaar een 

geheel vernieuwd caterings- en verzorgingsconcept. De compleet veranderde 

menukaart kent verse, moderne maar ook traditionele lekkernijen en daarnaast 

bieden de trendy food-trucks een keur aan andere gerechten. Een loungehoek 

zorgt vanaf nu bovendien voor een gezellige sfeer en in de nieuwe kiosk vindt 

men alles voor de dagelijkse benodigdheden, de kleine trek of grote dorst. De 

Biergarten voor de feesttent en het muzikale avondprogramma garanderen 

plezier, vermaak en een ontspannen samenzijn 

 

Staplaatsreserveringen uitsluitend online mogelijk 

Om de service ter plaatse beter te kunnen coördineren en lange wachttijden bij 

de check-in te vermijden, zijn ook dit jaar boekingen voor het Caravan Center 

uitsluitend online mogelijk. “De verhuur van staplaatsen ter plaatse kunnen we 

helaas niet garanderen. Vanwege de grote animo wordt aangeraden om de 

staplaatsen tijdig in de ticketshop te reserveren,” zegt Detlef Erkeling van de 

afdeling Logistiek van Messe Düsseldorf. Bij een volgeboekte Caravan Center 

staan er verschillende uitwijkmogelijkheden in de buurt ter beschikking.  

 

Het boekingssysteem voor reserveringen is vanaf aanvang juli geopend en kan 

door alle geïnteresseerden vanaf dit tijdstip worden gebruikt. In het 

gebruikersscherm kan na het invoeren van de persoonlijke gegevens de 

voertuigklasse (personenauto met caravan, camper, camper met aanhanger) 

worden gekozen. Aan het einde van de bestelling dient het reserveringsticket te 

worden uitgeprint, zodat dit ter plaatse door het controlepersoneel van het 

Caravan Center kan worden gescand.  
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Goede service rond het Caravan Center 

Het Caravan Center is na afloop van de beurs dé ontmoetingsplek van de 

community en brengt exposanten, bezoekers, journalisten en alle andere fans 

van de mobiele vrijetijd bijeen. Een grote feesttent met een muzikaal 

avondprogramma zorgt voor plezier, entertainment en een gezellig samenzijn. 

Wie na een lange beursdag de beroemde Altstadt van Düsseldorf wil 

verkennen, kan bovendien gebruik maken van een praktische service: een 

gratis shuttlebus brengt de gasten comfortabel naar de Altstadt en ’s nachts 

weer terug naar het Caravan Center. Het Caravan Center is doorlopend van 

7.30 tot 22.00 uur geopend. 

 

Vrije doorgang naar het beursterrein 

Het beursterrein van Düsseldorf en het Caravan Center liggen buiten de 

milieuzone van Düsseldorf. Bij de reis naar de beurs via snelweg A44 voor aan 

bezoek aan CARAVAN SALON DÜSSELDORF is dus geen milieusticker nodig. 

Wie snel en ongecompliceerd door middel van een navigatiesysteem wil reizen, 

dient als adres Am Staad, 40474 Düsseldorf in te voeren. Het Caravan Center 

ligt direct aan de snelweg A44, afrit 29 Düsseldorf-Messe/Arena. 

 

Het Caravan Center is uitsluitend voor voertuigen voorzien van een geldig 

kentekenbewijs toegankelijk. Voor voertuigen zonder vast kentekenbewijs 

(bijvoorbeeld met export-, tijdelijke of handelaarskentekens) staan drie 

uitwijkparkeerplaatsen ter beschikking, waarvan twee in de buurt van de beurs. 

 

Camping ‘Lörick’, Niederkasseler Deich 305.Tel. +49 (0)211/591401  

Camping ‘Rheincamping Meerbusch’, Zur Rheinfähre 21, Meerbusch-Langst. 

Tel. +49 (0)2150/911817 

Camping ‘Unterbacher See Nord’, Rothenbergstraße, Tel. +49 

(0)211/8992038) 

 

CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2018 is van zaterdag 25 augustus tot en 

met zondag 2 september, dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur geopend. Het 

reserveringssysteem voor staplaatsen is vanaf begin juli online op 

www.caravan-salon.de te gebruiken.  

 
Perscontact:  
Alexander Kempe, Marion Hillesheim  
Tel.: +49 (0)211/45 60-997/-994  
Email:  KempeA@messe-duesseldorf.de 

 hillesheimm@messe-duesseldorf.de 
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