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CARAVAN SALON 2018 – thuis in de wereld 

Geweldige speciale tentoonstellingen en een afwisselend 

programma 

 

Je overal thuis voelen. Genieten van vrijheid en flexibiliteit – dat is waar de 

fascinatie voor mobiel reizen mee samenhangt. Alle liefhebbers van 

caravaning krijgen op CARAVAN SALON Düsseldorf negen dagen lang een 

uniek overzicht op de gehele wereld van de mobiele vrijetijd. Meer dan 600 

exposanten met 130 caravan- en campermerken presenteren in totaal meer 

dan 2.100 vrijetijdsvoertuigen. Daarnaast vinden de bezoekers in 13 hallen en 

op het buitenterrein zoals gebruikelijk ook toebehoren, uitbouwonderdelen, 

tenten, mobiele woningen, camping- en camperstaplaatsen, en tevens 

reisbestemmingen. 

 

CARAVAN SALON is voor bezoekers en exposanten het hoogtepunt van het 

jaar en is het onbetwiste trefpunt voor de caravaning-branche. De beurs is en 

blijft de etalage voor branche-innovaties; op CARAVAN SALON tonen de 

producenten hun noviteiten. 

 

Daarnaast is er een sprankelend programma rond de mobiele vrijetijd. 

Speciale tentoonstellingen en talloze attracties met actie, plezier en een goede 

sfeer nodigen families uit om naar het beursterrein in Düsseldorf te komen.  

 

Speciale tentoonstelling StarterWelt voor het eerst met het thema 

‘verhuur’ 

Caravaning trekt steeds meer mensen aan. Zodat nieuwkomers bij het enorme 

aanbod van de beurs ook echt het passende product kunnen vinden, is een 

bezoek aan de gerenommeerde speciale tentoonstelling ‘StarterWelt – 

Entdecke Camping & Caravaning’ in hal 18, centraal op het buitenterrein, een 

echte aanrader.  

 

Hier vindt men onder meer antwoorden op de volgende vragen: hoe 

functioneert caravaning precies? Welke bijzonderheden zijn er bij het rijden 

met een camper of een caravancombinatie en op welke technische aspecten 

moet men letten? Welk voertuig past het beste bij iemand? Het team van 

experts in de StarterWelt biedt beginners en gevorderden volop tips over de 

praktijk van de caravaning. Zo wordt onder meer de juiste bediening van de 

boordtechnologie gedemonstreerd, geven professionals tips en 
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aanbevelingen op het gebied van voertuigsoorten, reisroutes en de juiste 

campingkeuze, en staan ze ook voor concrete vragen en individueel advies 

klaar. Nieuw dit jaar is het thema ‘verhuur van campers en caravans’. Hier 

vinden alle bezoekers die graag een keer een vakantie in een camper of 

caravan willen uitproberen, een adviesstation met algemene tips en informatie 

over het huren van voertuigen. 

 

Caravan-oldtimers en CARAVAN SALON Club 

Eveneens in hal 18 kunnen de bezoekers van CARAVAN SALON van de 

tentoonstelling van de Camping-Oldie-Clubs met oldtimers uit de jaren 60 en 

50 genieten. De bandbreedte reikt van pareltjes uit de begintijd van de 

professionele caravaning tot aan speciale aangepaste wagens met luxueuze 

interieurs. 

 

Direct ernaast bevindt zich de CARAVAN SALON Club-ontmoetingsplek. Hier 

hebben leden de mogelijkheid om in een exclusieve ambiance andere 

clubleden te ontmoeten of gewoon in alle rust een moment te ontspannen. 

Begint 2000 heeft Messe Düsseldorf met de CARAVAN SALON Club een 

klantenbindingsprogramma gecreëerd, dat een doorlopende informatie-

uitwisseling met bezoekers van CARAVAN SALON mogelijk maakt en tevens 

exposanten een platform biedt. Inmiddels zijn meer dan 174.000 leden in ’s 

werelds grootste beursclub verenigd. Het lidmaatschap van de club is gratis 

en biedt alle caravaning-fans handige informatie en nuttige aanbiedingen en 

kortingen. 

 

Droom-caravaning-reizen 

In het Traumtouren-Kino in hal 7.1 (1e etage) kunnen de toeschouwers ook dit 

jaar van bijzondere caravaning-bestemmingen genieten. Konstatin Abert, 

Janette Emerich en Uwe Hamm ontvoeren de bezoekers naar Schotland, 

Australië & Nieuw-Zeeland, Rusland (van de Oostzee tot de Japanse Zee) en 

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

gebied; deel 2: Het Westen van de USA). Vooral de droomreis door de jungles 

en over de bergpassen van de Gouden Driehoek in de grensregio van de 

landen Laos, Thailand en Myanmar is bijzonder spectaculair.  

De multivisionshows in het Traumtouren-Kino vinden dagelijks in een cyclus 

van een uur tussen 11 en 17 uur plaats. Men bereikt de cinema via Eingang 

Nord of hal 7. 
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Actie met Danny MacAskill 

Ook tijdens de Bike-Trial-Show in het eerste weekend (zaterdag en zondag 

om 13.30 en 16.30 uur) van Danny MacAskill, de bike-professional en 

ambassadeur van Eberspächer zal het er spectaculair aan toe gaan. Samen 

met zijn team toont de Schot op het parcours op het buitenterrein (tussen de 

hallen 9 en 17) in het kader van de Drop and Roll-tour spannende bike-stunts. 

 

AutoBild zoekt – eveneens tijdens het eerste beursweekend – ‘Duitslands 

beste reismobielbestuurders’. Iedere deelnemers moet op het buitenterrein 

(stand FG 15-01) vier tests afleggen: theorie, nivelleren (een reismobiel zo 

positioneren dat deze waterpas staat), beladen (zo bepakken, dat men niet 

boven het maximale gewicht uitkomt) en het behendigheidsparcours. 

 

Op het buitenterrein voor hal 5 biedt het e-Bike-parcours de bezoekers de 

mogelijkheid om op een apart terrein de rijeigenschappen van elektrische 

fietsen, elektro-scooters en eco-movers uit te proberen. 

 

Online ticket twee dagen geldig 

Ook dit jaar is het online-ticket heel bezoekersvriendelijk. Elektronische tickets 

geven indien op naam, recht op twee dagen bezoek aan de beurs. Deze dagen 

hoeven niet aaneengesloten te zijn. Bezoekers van CARAVAN SALON 

kunnen zich daardoor nog langer onderdompelen in de belevingswereld van 

de caravaning, en hoeven daarvoor niet extra te betalen. 

 

Avontuurlijke en sportieve activiteiten op het binnenterrein 

CARAVAN SALON DÜSSELDORF biedt jongeren en kinderen volop avontuur 

en sportieve activiteiten. De jonge bezoekers komen hierbij echt aan hun 

trekken. Net als de voorgaande jaren, kunnen ze zich verheugen op een leuk 

programma met talloze activiteiten, plezier, spel en vele highlights. 

Jongeren en oudere kinderen vinden in het Adventure Camp van de 

Stadtsportbund Düsseldorf (buitenterrein tussen hal 11 en hal 15) de meest 

uiteenlopende spel- en klimmogelijkheden. Dit jaar wordt het aanbod verder 

uitgebreid. Naast een klim- en tunnelmodule kan de jonge generatie zich op 

het nieuwe hindernisparcours en de vele andere verrassingen uitleven.  

 

Kleine kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij de stand van de sociale dienst 

(Eingang Nord, 1e etage) genieten van spelletjes, schminken en knutselen. 

Terwijl de volwassenen zich op het aanbod in de hallen kunnen concentreren, 
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worden de jongste bezoekers met een veelzijdig programma door geschoolde 

pedagogen beziggehouden.  

 

TourNatur parallel in hal 6 

Tijdens het tweede weekend (31 augustus tot en met 2 september) vindt in hal 

6 onder het motto ‘Beleef de vrijheid’ parallel TourNatur plaats. Op deze beurs 

voor outdoor-fanaten presenteren 275 exposanten meer dan 5.000 

bestemmingen voor wandelen, trekking en een vakantie in de natuur, en 

tevens de daarbij passende uitrusting met vakkundig advies. Het nieuwe 

platform ‘Erlebnis Natur – Entdecke Deine Naturlandschaft’ biedt daarnaast 

volop inspiratie en informatie over reizen en activiteiten in Duitslands nationale 

natuurgebieden. 

 

Feiten en cijfers van CARAVAN SALON DÜSSELDORF 
CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2018 is van zaterdag 25 augustus tot en 
met zondag 2 september 2018 dagelijks van 10 tot 18 uur geopend. Voor 
vakbezoekers en de media is de beurs al op vrijdag 24 augustus toegankelijk. 
Een online dagkaart kost voor volwassenen 15 euro, een dagkaart aan de 
kassa 18 euro; scholieren, studenten en CARAVAN SALON Club-leden 
betalen online 11 euro, een ticket aan de kassa kost 15 euro en voor kinderen 
(6 tot 12 jaar) kost een online ticket zes euro, het ticket aan de kassa zeven 
euro. Alle tickets die online worden aangeschaft, gelden op naam voor twee 
dagen beursbezoek. Actuele informatie en noviteiten vindt u op het internet op 
www.caravan-salon.de. 
 
 

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