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CARAVAN SALON 2019: thuis in de wereld 

 

Specials, shows en activiteiten voor groot en klein 

 

De countdown loopt: CARAVAN SALON komt steeds dichterbij en zal van 

31 augustus tot en met 8 september (vakbezoekers- en mediadag op 30 

augustus) weer liefhebbers van caravaning van overal ter wereld naar 

Düsseldorf trekken. Op 214.000 vierkante meter presenteren rond de 600 

exposanten meer dan 2.100 vrijetijdsvoertuigen voor iedere smaak en ieder 

budget. Daarnaast vinden de bezoekers in 13 hallen en op het buitenterrein 

zoals gebruikelijk ook toebehoren, uitbouwonderdelen, tenten, mobiele 

woningen, vakantiebestemmingen en camping- en camperstaplaatsen. 

“CARAVAN SALON is ’s werelds grootste platform voor vakmensen uit de 

branche, die hier informatie uit kunnen wisselen en het netwerk uit kunnen 

breiden. Tegelijkertijd presenteert de beurs aan iedereen de mobiele 

vakantie, door het tonen van producten en het informeren en vermaken van 

bezoekers. De bezoekers mogen net als anders van de toonaangevende 

beurs in Düsseldorf de nieuwste techniek en ontwikkelingen op het gebied 

van caravaning, een compleet overzicht op de markt en actuele trends 

verwachten,” zegt projectleider Stefan Koschke.  

 

Ook dit jaar biedt CARAVAN SALON DÜSSELDORF naast het aanbod van 

exposanten een informatief en onderhoudend programma, speciale shows 

en talrijke activiteiten volop actie, plezier en een prima sfeer, die er voor 

zorgen dat gezinnen bij hun bezoek aan het beursterrein in Düsseldorf een 

dag vol bijzondere ervaringen hebben.  

 

Special Caravaning Sports 

Op het buitenterrein viert de special ‘Caravaning Sports’ haar première. 

Hier worden voertuigen gepresenteerd, die bijzonder goed geschikt zijn om 

sportieve activiteiten met een vakantie op vier wielen te combineren – of 

het nu gaat om watersport, fietsen, wintersport of andere fun- en 

actiehobby’s. Verschillende producenten presenteren in de hallen 15 en 16 

hun ideeën rondom het transport van sportuitrustingen – van surfplank tot 

aan motoren. Zij presenteren draagsystemen, individuele 

meubelconcepten, slimme constructies in het interieur en sportieve 

designs.  
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Adviespunt met service en hart: StarterWelt op het buitenterrein 

“Bij de afgelopen edities van de beurs konden we met 35 procent een zeer 

hoog aantal eerste bezoekers noteren. Voor deze nieuwkomers bieden we 

met de ‘StarterWelt’ (hal 17 op het buitenterrein) een servicegericht en 

klantvriendelijk adviespunt,” vult Stefan Koschke aan. In verschillende 

themawerelden ervaren starters, maar ook geroutineerde caravaners 

interessante informatie en wetenswaardigheden rondom de mobiele 

vrijetijd. De experts geven in de ‘StarterWelt’ praktijktips en aanbevelingen 

voor voertuigen, reisroutes of de juiste keuze van campings, en staan ook 

voor concrete vragen en individueel advies ter beschikking. 

 

Caravan Center: staplaats met flair en gezelligheid 

In het Caravan Center (grote parkeerplaats P1) wordt een bezoek aan de 

beurs een echte beleving. De – tijdens de looptijd van CARAVAN SALON 

– grootste staplaats van Europa laat met circa 3.500 staplaatsen met en 

zonder voorzieningen geen wens open. Tijdens CARAVAN SALON worden 

tussen de 60.000 en 70.000 overnachtingen geboekt.  

Het Caravan Center is na afloop van een beursdag hét trefpunt voor de 

community en brengt exposanten, bezoekers, journalisten en alle andere 

vrienden van de mobiele vrijetijd bij elkaar. Een grote feesttent met een 

muzikaal avondprogramma zorgt voor plezier, ontspanning en een gezellig 

samenzijn. Wie na een lange beursdag de beroemde Altstadt van 

Düsseldorf wil verkennen, kan bovendien gebruik maken van een 

bijzondere service: een gratis shuttlebus brengt de gasten comfortabel naar 

de Altstadt en ’s nachts weer terug naar het Caravan Center. Op basis van 

de grote vraag zijn de staplaatsen snel volgeboekt en dienen dan ook 

vroegtijdig via de Ticketshop te worden gereserveerd. Het Caravan Center 

is doorlopend van 7.30 uur tot 22.00 uur geopend. 

 

Caravan Salon Club viert haar 20ste verjaardag 

De Caravan Salon Club viert dit jaar haar 20ste verjaardag en kan in de 

afgelopen twee decennia op een indrukwekkende ontwikkeling 

terugblikken. Inmiddels zijn meer dan 186.000 mensen in ’s werelds 

grootste beursclub verenigd. De club is volledig gratis en biedt alle 

caravaning-fans handige informatie, nuttige aanbiedingen en kortingen. Op 

de beurs hebben de leden in de clublounge in hal 7.1 (1ste verdieping) de 

mogelijkheid om in een exclusieve ambiance andere clubleden te 

ontmoeten of gewoon in alle rust een moment te ontspannen.  
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Sprookjesachtige caravaning-reizen 

In het Traumtouren-Kino in hal 7.1 (1ste verdieping) kunnen de bezoekers 

ook dit jaar bijzondere caravaning-bestemmingen beleven. Konstantin 

Abert, Janette Emerich en Uwe Hamm ontvoeren de bezoekers naar 

dichtbij- en verafgelegen droomlanden. Dit keer staan de volgende 

reisbestemmingen op het programma: Frankrijk, Mongolië en Centraal-

Azië, Panamericana, Japan, Noorwegen en Rusland en een avontuurlijke 

tocht via een landweg naar Australië. De multivisionshows in het 

Traumtouren-Kino vinden dagelijks ieder uur van 11.00 tot 16.00 uur plaats. 

De entree van de bioscoop bereikt men via Ingang Noord of hal 7.0. 

 

Fun en actie voor kids 

Ook de jongsten komen bij deze editie van CARAVAN SALON weer vol aan 

hun trekken. Zoals ook tijdens de afgelopen jaren kunnen de jonge 

bezoekers een mooi programma met activiteiten, volop plezier en spellen 

en talrijke highlights verwachten. De Stadtsportbund Düsseldorf verandert 

een deel van het buitenterrein in een bijzonder avonturenpark. Bij de 

afwisselende fun- en sportactiviteiten kunnen kinderen en jongeren zich 

naar hartenlust uitleven. Een klimmuur, de Time-Run, een surfsimulator en 

vele andere activiteiten staan voor de jonge avonturiers klaar om gebruikt 

te worden. Ook dit jaar begeleiden de medewerkers van de AWO bij Ingang 

Noord (1ste verdieping) kinderen vanaf 4 jaar, zodat de volwassenen in alle 

rust de hallen kunnen verkennen. Voor de kinderen zijn er talloze spelletjes 

en bovendien kunnen ze zich laten schminken of samen met de begeleiders 

tekenen en knutselen. 

 

Bike-show met Danny MacAskill 

Bij de Bike-show van bike-professional en Eberspächer-ambassadeur 

Danny MacAskill gaat het er tijdens het eerste weekend (zaterdag en 

zondag om 13.30 en 16.30 uur) spectaculair aan toe. Danny MacAskill is 

een van ’s werelds meest bekende bikers – hij is niet alleen een echte bike-

professional maar ook een ster uit de scene en een YouTube-video-icoon. 

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 een 

actieshow volop geweldige bike-stunts en gewaagde sprongen. Bovendien 

zal er op beide dagen om 15 uur een signeersessie op de stand van 

Eberspächer in hal 13 / stand A11 zijn. 
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Op het buitenterrein voor hal 5 biedt het ‘E-Bike-Parcours’ de bezoekers de 

gelegenheid om op een afgescheiden terrein de rijeigenschappen van 

elektrische fietsen, elektrische scooters en eco-movers te testen. 

 

Vermaak en actie bij DMAX 

DMAX zal voor het eerst met een stand op het buitenterrein van CARAVAN 

SALON aanwezig zijn. De TV-zender, die van zichzelf zegt ‘echt vermaak 

voor echter kerels’ te bieden, blijft hier trouw aan haar motto. Zo kunnen de 

bezoekers spijkers in een boomstam slaan, Carrera-baan rijden en bij een 

insectenproeverij hun culinaire horizon verbreden. Een fotobox zorgt 

bovendien voor grappige herinneringsfoto’s van het bezoek aan CARAVAN 

SALON 2019. 

 

CARAVAN SALON-routes 

Bezoekers kunnen van de reis naar CARAVAN SALON een bijzondere 

beleving maken en de industrieel-culturele geschiedenis van het 

Ruhrgebied op een van de meest interessante vakantiestraten van 

Duitsland ervaren. De  ‘Route van de Industriecultuur’ voert via circa 400 

kilometer tot de parel van de industriecultuur aan de Emscher en Lippe. Tot 

haar kern behoren 25 zogenaamde ankerpunten, waaronder talrijke 

belangrijke musea, zoals het Duitse Bergbau-Museum in Bochum, 13 

nederzettingen uit verschillende tijdperken en 17 als ‘panorama’s van het 

industrielandschap’ bestempelde uitzichtpunten.  

 

In samenwerking met Ferienstrassen.Info heeft Messe Düsseldorf 

aantrekkelijke tochten voor de reis naar Düsseldorf samengesteld – de 

CARAVAN SALON-routes. De uitgebreide beschrijvingen, waaronder ook 

die van de Route van de Industriecultuur, zijn op het internet te vinden op 

www.caravan-salon.de onder het tabblad ‘Besucher’ (Visitor). 

 

Online-ticket twee dagen geldig 

Zeer klantgericht is dit jaar ook weer het online-ticket. Online aangeschafte 

tickets geven persoonsgebonden recht op twee dagen toegang tot het 

beursterrein. Bezoekers van CARAVAN SALON kunnen zodoende nog 

langer in de belevingswereld van caravaning onderduiken en hoeven 

daarvoor maar één keer te betalen – dit geldt overigens uitsluitend voor 

eTickets. 

 

http://www.caravan-salon.de/
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TourNatur parallel in hal 6   

Gasten van CARAVAN SALON kunnen tijdens het tweede weekend van 6 

tot en met 8 september zonder extra kosten ook de parallel plaatsvindende 

beurs TourNatur in hal 6 bezoeken - de beurs, waarbij alles om outdoor-

activiteiten in de mooiste omgevingen draait. Mensen die graag wandelen, 

klimmen of op een andere manier in de natuur actief zijn, vinden hier 

internationale droombestemmingen, natuurlandschappen en de passende 

uitrusting. Daarbij zijn er waardevolle tips van neutrale experts, infotainment 

op twee live-podia en leuke activiteiten. 

 

Feiten en cijfers van CARAVAN SALON DÜSSELDORF 
CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2019 is van zaterdag 31 augustus tot en met 
zondag 8 september 2019 dagelijks van 10 tot 18 uur geopend. Voor vakbezoekers 
en de media is de beurs al op vrijdag 30 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  

 

http://www.caravan-salon.de/
mailto:KempeA@messe-duesseldorf.de
mailto:HillesheimM@messe-duesseldorf.de

