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Droomreizen bij CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2019: 

 

Fascinatie caravaning: Frankrijk, Mongolië en Centraal-Azië, 

Panamericana, Japan, Noorwegen en Rusland en een 

avontuurlijke trip over een landweg naar Australië. 

 

Het Traumtouren-Kino op CARAVAN DÜSSELDORF (31 augustus tot en 

met 8 september 2019) is een doorslaand succes geworden en betovert 

bezoekers ieder jaar met nieuwe spectaculaire beelden en adembenemende 

impressies. Ons Traumtouren-trio Janette Emerich, Konstantin Abert en Uwe 

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

tijdens zes dagelijkse multivisionshows over fascinerende caravaning-reizen 

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

op de volgende bestemmingen verheugen: Frankrijk, Mongolië en Centraal-

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

trip over een landweg naar Australië. 

 

De multivisionshows in het Traumtouren-Kino vinden dagelijks van 11.00 tot 

en met 16.00 uur in een cyclus van één uur plaats. De bioscoop is bereikbaar 

via Ingang Noord of vanuit hal 7.0. Een bezoek aan de shows is bij het ticket 

voor CARAVAN SALON inbegrepen.  

 

11:00  Frankrijk: met een camper van de Loire tot aan de Atlantische 

Oceaan 

12:00  Mongolië en Centraal-Azië: door steppen, woestijnen en bergen 

13:00  1 jaar over een landweg naar Australië: de bijzondere avonturenreis 

–  

 Deel 2: van India naar de Himalaya 

14:00 Panamericana: van Vuurland tot aan het Caribisch gebied 

15:00 Japan: met een camper door het land van de opkomende zon 

16:00 Noorwegen en Rusland: camperparadijs in het hoge Noorden 

 

Frankrijk - met een camper van de Loire tot aan de Atlantische Oceaan 

Frankrijk is, waar het om de infrastructuur voor campers gaat, moeilijk te 

toppen. Janette Emerich neemt de bezoekers mee op een afwisselende 

campertour voor alle zintuigen. Het begint bij het vredige Riquewihr in de 

Elzas. Via de Grand Ballon voert de route naar de mosterdstad Dijon. Als 

schitterende diamanten versieren romantische burchten en kastelen het 

Loiredal. Het reusachtige Château Chambord, het waterslot Chennonceau 
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en de uitbundig vormgegeven tuinen van Château Villandry zijn slechts 

enkele voorbeelden van de hoogtepunten op deze belevingstour. De reis 

voert langs historische tufsteenkelders, mythische druipsteengrotten en 

wijnbergen. Aan de Atlantische kust lijkt de tijd op het pittoreske Ile de Ré 

met de dromerige dorpen stil te staan. De hoogste wandelduinen van Europa 

bij Arcachon zijn net zo indrukwekkend als de historische steden Bordeaux, 

Nantes en Vichy, en de Middeleeuwse dorpen Beynac, Rocamadour en 

Salers. Aan het einde van de tour wacht het wonderlijke landschap van de 

Auvergne met zijn bizarre vulkaankegels.   

 

Mongolië en Centraal-Azië - door steppen, woestijnen en bergen 

Een hemel zonder condensatiestrepen, uitgestrekte landschappen zonder 

hekken en honderden kilometers rijden zonder verkeers- en 

plaatsnaamborden tegen te komen – kan men dit tegenwoordig überhaupt 

nog vinden? Ja, dat kan! Kostya Abert toont in deze droomreis het ‘geluk van 

verre reizen’ en begeeft zich met zijn camper op een grote reis naar het 

Oosten. Hiervoor zijn geen gidsen met staplaatsen te vinden, daar men 

overal vrij en wild mag staan. Na een avontuurlijke reisdag door de 

uitgestrekte steppe van de straat afgaan, een veldweg volgen en bij de 

eerste mooie gelegenheid stoppen. Motor uit, deuren en ramen open, 

stoelen naar buiten, van het landschap genieten en gehoor geven aan de 

reislust. De nacht in het eigen huis op wielen met de geur van steppekruiden 

laten doordrenken en de volgende morgen weer als herboren opstaan. Via 

de Centraal-Aziatische woestijn- en steppelandschappen van Kazachstan en 

Oezbekistan kunnen de hooggebergtes van Kirgistan, Rusland en Mongolië 

worden bereikt. Welkom in de gebieden met de meest prachtige 

berglandschappen, de hartelijke en gastvrije herdersvolkeren, wilde 

paarden, kamelen en ruige jaks. 

   

Een jaar over een landweg naar Australië - de bijzondere avonturenreis 

Vorig jaar heeft Kostya Abert het eerste deel van de spectaculaire route op 

de spannende en afwisselende weg naar Australië gepresenteerd – en nu is 

het tweede deel aan de beurt! De grootste camperexpeditie aller tijden is de 

Gouden Driehoek bij Mekong gepasseerd en is op het subcontinent 

aangekomen. India geldt als een van de laatste grote avonturen van onze 

aarde om doorheen te rijden. Koeien, waterbuffels en apen nemen evenzeer 

deel aan het verkeer als riksja’s, spookrijders en veel te zwaar beladen 

vrachtwagens. Op de weg naar het Zuiden verkent de campergroep op 



 

3 
 

afgelegen routes nieuwe regio’s met oeroude culturen, die voorheen amper 

door toeristen zijn bereisd. De naastgelegen Himalayalanden Nepal en 

Bhutan vragen het uiterste van bestuurders en campers. Bergpassen met 

gapende afgronden en overhellende rotsen maken van deze reis een zeer 

opwindende rit. De enorme nationale parken, de adembenemende 

berglandschappen aan de rand van het Dak van de Wereld en de vele mooie 

ontmoetingen met de lachende mensen zijn meer dan alleen een beloning 

voor zoveel hang naar avontuur.  

 

Panamericana - van Vuurland tot aan het Caribisch gebied 

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

specialisten begeleiden sinds meer dan tien jaar avontuurlijke 

camperbestuurders zes maanden langs de meest spectaculaire route ter 

wereld: de Panamericana. Deze verbindt het Amerikaanse dubbelcontinent 

van de meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika in Vuurland tot aan de ijszee 

van Alaska. Geen andere tocht toont reizigers de veelzijdigheid van onze 

planeet op een zo indrukwekkende wijze. In hun show nemen de 

gepassioneerde fotografen de bezoekers van het Traumtouren-Kino mee op 

een fantastische reis voor alle zintuigen. Highlights zijn onder meer: het 

oorverdovende kalven van gletsjers, de eindeloze uitgestrektheid van het 

zoutmeer in Altiplano, de aanblik van lava op de actieve Villarica-vulkaan, de 

zandduinen in de Atacama-woestijn, maar ook de verlaten Inka-steden, 

duizelingwekkende Andespassages, vibrerende grote steden en exotische 

Indio-markten. De pionieren weten als geen ander hoe ze hun spannende 

ontmoetingen en belevenissen en de unieke natuur en dierenwereld in een 

meeslepende multivisionshow moeten verwerken. Beelden, die onder de 

huid gaan zitten en ervoor zorgen dat men zin krijgt om meteen achter het 

stuur te kruipen. 

 

Japan - met een camper door het land van de opgaande zon 

Waarom thuis rondhangen, als het moois in verre oorden te vinden is? We 

weten verbazingwekkend weinig over Japan – het smalle land van de 

opgaande zon. En de meesten van ons weten al helemaal niet, dat het 

mogelijk is om met een camper dit stukje van de aarde te bereizen. Janette 

Emerich was al drie keer met een compacte camper in Japan onderweg en 

neemt de bezoekers van het Traumtouren-Kino mee in een compleet andere 

wereld. Iedereen heeft al een keer de beelden van de majestueuze vulkaan 

Fujiyama gezien, die zijn massale, met sneeuw bedekte toppen in een van 
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de vele meren weerspiegelt. Of verdekt opgestelde tempels, uitbundig 

versierde pagoden en geheimzinnige Geisha’s. Maar Japan is nog veel 

meer. De krioelende mensenmassa in het moderne Tokio is een 

indrukwekkend contrast met de afgelegen bergdorpen, suizende 

watervallen, verkwikkende thermale bronnen, geheimzinnige heiligdommen, 

theeplantages en de Japanse Alpen. Hier worden 40 minuten pure exotische 

beelden vertoond, die ervoor zorgen dat men zin krijgt om meteen te 

vertrekken.  

  

Noorwegen en Rusland - camperparadijs in het hoge Noorden 

Waar is tegenwoordig nog een snel bereikbaar avontuur inclusief 24 uur zon 

te vinden? Comfort-camping, fantastisch gelegen staplaatsen of 

wildkamperen in de eenzaamheid – het hoge Noorden van Europa heeft voor 

alle smaken iets te bieden. Van Kristiansand tot aan de Noordkaap toont 

Kostya Abert op een fantastische route de gehele bandbreedte van de 

schoonheid van het Noorden, fjorden, gletsjers, bergen, stranden, meren, 

wouden, elanden en rendieren, middernachtszon – Noorwegen is hét ideale 

land voor liefhebbers van caravaning en zij die het nog willen worden. Aan 

de oostelijke zijde wacht de Russische joie de vivre, het culturele vuurwerk 

van de tsaren en Kareliërs, oude houten kerken en grote vrijheid, en 

bovendien de meest wilde pistes in de Kiroswker Alpen. Het schiereiland 

Kola, Murmansk, de Barentszee en de Witte Zee, Onega- en Ladogameer 

en de onaangetaste Kareliën zijn andere highlights van de betoverende 

wereld in het hoge Noorden.    

 

Foto’s van de droomreizen van dit jaar kunnen gratis worden gedownload 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)211/45 60-8548 
KempeA@messe-duesseldorf.de  
HillesheimM@messe-duesseldorf.de 
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