
 

1 
 

Droomreizen bij CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2018 

 

Fascinatie caravaning: Schotland, Australië & Nieuw-Zeeland, 

Rusland (van de Oostzee tot aan de Japanse Zee), en langs de 

Panamericana (deel 1: onderweg van Vuurland tot aan het Caribisch 

gebied; deel 2: het Westen van de USA) en in de grensregio van de 

landen Laos, Thailand en Myanmar. 

 

Het Traumtouren-Kino op CARAVAN SALON DÜSSELDORF (25 augustus tot 

en met 2 september 2018) is een echt instituut geworden en inspireert 

bezoekers ieder jaar opnieuw met spectaculaire beelden en adembenemende 

impressies. Ons droomreizentrio Janette Emerich, Konstatin Abert en Uwe 

Hamm presenteert in hal 7.1 (1e etage) een boeiend programma en vertelt 

tijdens zes dagelijkse multivisionsshows over fascinerende caravaning-reizen 

in verre landen. De bezoekers van CARAVAN SALON kunnen zich dit jaar 

verheugen op de volgende bestemmingen: Schotland, Australië & Nieuw-

Zeeland, Rusland (van de Oostzee tot aan de Japanse Zee) en langs de 

Panamericana (deel 1: onderweg van Vuurland tot aan het Caribisch gebied; 

deel 2: het Westen van de USA).  Bijzonder spectaculair – en een absoluut 

nieuw te ontginnen gebied voor campers – is de droomreis door de 

junglewerelden en gebergtes van de Gouden Driehoek in de grensregio van de 

landen Laos, Thailand en Myanmar.  

 

De multivisionsshows in het Traumtouren-Kino vinden dagelijks ieder uur 

tussen 11.00 en 17.00 uur plaats. De ingang van de cinema bereikt men via 

Eingang Nord en hal 7. Een bezoek aan de shows is bij het ticket van CARAVAN 

SALON ingegrepen.  

 

11.00 Schotland – natuurparadijs per camper ontdekken 

12.00 Panamericana deel I: onderweg van Vuurland tot aan het Caribisch 

gebied 

13.00 Rusland – droombestemmingen van de Oostzee tot aan de Japanse Zee 

14.00 Showdown in de Gouden Driehoek – het grootste avontuur van de 

langste camperexpeditie ooit 

15.00 Panamericana deel II – een camperreis door de wonderlijke wereld van 

Amerika 

16.00 Australië & Nieuw-Zeeland – camperparadijs aan de andere kant van de 

wereld 
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Schotland – een land vol geschiedenis en verhalen, mystiek en 

uitdagende landschappen 

De aftrap van de komende editie van het Traumtouren-Kino is een reis met 

Uwe-Hamm naar Schotland – het ongerepte, romantische land aan de rand van 

Europa. De bezoekers zullen tijdens een 40-minuten durende show meer dan 

enkel burchten en kastelen zien. Zo gaat men met de camper de ongerepte 

natuur van de Great Glen in de Highlands in, langs het beroemde en beruchte 

Loch Ness en dwars door de metropool en hoofdstad Edinburgh. Naast kleine 

plaatsjes, waar nog een flair van het verleden voelbaar is, worden de steile 

bergen in de Craingorm Mountains beklommen en de betovering van de 

oneindig lange, goudkleurige stranden of dichte wouden aanschouwelijk 

gemaakt. Schotland is adembenemend en absoluut een reis waard.  

 

Panamericana deel I: onderweg van Vuurland tot aan het Caribisch gebied 

Janette Emerich en Uwe Hamm laten droomreizen uitkomen. De Amerika-

specialisten begeleiden sinds meer dan tien jaar avontuurlijke camperreizigers 

zes maanden lang langs de meest spectaculaire route van de wereld: de 

Panamericana. Deze verbindt het Amerikaanse dubbelcontinent van de 

zuidpunt van Zuid-Amerika in Vuurland tot aan de ijszee van Alaska. Geen 

enkele andere route toont reizigers de veelzijdigheid van onze planeet op 

indrukwekkender wijze. Tijdens hun show nemen de gepassioneerde fotografen 

de bezoekers van het Traumtouren-Kino mee op een fantastische reis voor alle 

zintuigen. Highlights zijn onder andere: het oorverdovende afkalven van 

gletsjers, de eindeloze uitgestrektheid van het zoutmeer in Altiplano, het 

aanzicht van lava van de Villarica-vulkaar, de zandduinen in de Atacama-

woestijn, maar ook de verlaten Inca-steden, duizelingwekkende 

Andespassages, vibrerende grote steden en exotische markten. De pioniers 

weten als geen ander hoe ze hun bijzondere ontmoetingen en belevenissen 

maar ook de unieke natuur en dierenwereld naar een meeslepende 

multivisionsshow moeten vertalen. Beeldmateriaal dat onder je huid gaat zitten 

en waardoor je het liefst meteen achter het stuur kruipt. 

 

Rusland – droombestemmingen van de Oostzee tot aan de Japanse Zee 

Heeft u een camper, een paar weken de tijd en zoekt u nog een 

vakantiebestemming? Dan hebben wij een goede tip: rijd gewoon naar het 

Oosten de opgaande zon tegemoet. Op een bepaald moment belandt u dan in 

Rusland en kunt u naar alle windstreken uitwaaien. Het enige Tsarenrijk ter 

wereld is een paradijs met ontelbare mogelijkheden om vrij de kamperen – 
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Kostya Abert presenteert een aantrekkelijk voorproefje van bestemmingen van 

de Oostzee tot aan de Japanse Zee.  

 

Vlakbij ligt de barnsteenkust en het voormalige Königsberg dat snel via Polen 

en de Baltische Staten kan worden bereikt. Een kattensprong verder ligt Sint 

Petersburg en erboven bevinden zich Karelië en het schiereiland Kola, die ook 

goed via Scandinavië kunnen worden bereikt. In het zuiden gaat het langs de 

Wolga tot aan de Kaspische Zee, alvorens de naastgelegen Kalmukken-steppe, 

de Kaukasus en de Zwarte Zeekust  kunnen worden verkend. Er volgt een wilde 

rit over de Oeral, langs het Baikalmeer, een van de wonderen der natuur, tot 

aan de Japanse Zee bij Vladivostok.  

  

Showdown in de Gouden Driehoek – het grootste avontuur van de langste 

camperexpeditie ooit 

Alles loopt vast. Thailand is gesloten voor campers en caravans. De grootste 

camperexpeditie ooit is tot stilstand gekomen. Wat te doen als een 

campergroep midden in de jungle van Laos is beland en hoe dan ook door 

Thailand moet om in het subcontinent en via een landweg naar Australië te 

komen? Vloeken? Huilen? Opgeven? Slechte ideeën! Wat nodig is, is een grote 

coup, en wel in de vorm van een route door de Gouden Driehoek. Een weg door 

regio’s die nog nooit door toeristen, laat staan met campers zijn bereisd. Kostya 

Abert neemt de bezoekers van het Traumtouren-Kino in een spectaculaire show 

mee op een bijzondere tocht tot aan Australië, door de jungle, onbedorven 

dopen en halsbrekende bergpassages middenin de Gouden Driehoek. 

 

Panamericana deel II – een camperreis door de wonderlijke wereld van 

Amerika 

Dé droomroute van de wereld voert ons in het tweede deel naar het Westen 

van de USA, waar Janette Emerich en Uwe Hamm een grote slinger door het 

wonderlijke Amerika maken. De tocht gaat van Los Angeles over de 

Panamericana tot aan de Golden Gate Bridge in San Francisco. Het Yosemite 

National Park is niet alleen vanwege de mammoetbomen indrukwekkend; naast 

de Half Dome lijken zelfs de grootste campers minuscule. Wandelingen naar 

het kleurrijke Fire Wave of door de Antilope Canyon benemen je de adem. In 

de Bryce Canyon Naional Park prikkelen bizarre rotsformaties de fantasie en 

een blik in de diepe Grand Canyon of de fantastische zonsondergangs-

momenten in het Monument Valley behoren tot de highlights van deze 

droomreis. Overdag zweten in Death Valley met temperaturen van boven de 40 
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graden en ’s nachts slapen onder een gigantische sterrenhemel, waar de 

Melkweg voor het grijpen lijkt. Tussen Seligman en Oatman wacht het wellicht 

mooiste deel van de historische Route 66, waar niet alleen Oldtimer-fans aan 

hun trekken komen. Een contrast ten opzichte van de Rocky Mountains vormt 

een bezoek aan de bonte glitterwereld van Las Vegas. Het Yellowstone 

National Park is met zijn geisers en kleurrijke meren bijna niet te evenaren. 

 

Australië & Nieuw-Zeeland – camperparadijs aan de andere kant van de 

wereld 

Waarom thuis vertoeven als in verafgelegen oorden de mooiste bestemmingen 

te vinden zijn? In Australië en Nieuw-Zeeland worden zelfs de dromen van 

mensen die er korte tijd tussenuit willen, werkelijkheid. De beste manier om het 

rode continent en de mooiste uithoek van de aarde te ontdekken, is per camper. 

Samen met Konstatin Abert betreden de toeschouwers afgelegen gebieden in 

de Australische outbacks en beleven langs de kustlijn een bizar landschap en 

een fantastisch dierenrijk. Op de reisroute van Darwin tot aan Christchurch 

wachten de outback en kusten, maar ook oerwouden en woestijnen erop 

ontdekt te worden.  

  

Een kattensprong over de Pacific verder ligt Nieuw-Zeeland, het land van 

dromers en genieters., dat graag als het ‘mooiste einde van de wereld’ wil 

worden bestempeld. In het Traumtouren-Kino wordt het samenkomen van het 

natuurgeweld op kleine ruimte zichtbaar. Of de bezoekers nu kiezen voor het 

ruige zuidelijke eiland met de gespleten kusten, de fjorden, gletsjers en 

oerwouden of voor het noordelijke eiland met de indrukwekkende thermale 

wateren en bergen, blijft afwachten – Nieuw-Zeeland is in ieder geval een 

wonderpakket vol mooie verrassingen. 

 

Gratis foto’s van de droomreizen van dit jaar, vindt u op http://medianet.messe-

duesseldorf.de/press/caravan-salon 

 

Perscontact 
Alexander Kempe, 
Marion Hillesheim 
Tel.: +49 (0)211/45 60-997 / - 994 
Fax: +49 (0)0211/45 60-8548  
KempeA@messe-duesseldorf.de  
HillesheimM@messe-duesseldorf.de 
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