Veletrh FOR CARAVAN nově v souběhu se
specializovanou výstavou lodí FOR BOAT
Osmý ročník výstavy obytných automobilů a karavanů FOR CARAVAN nabídne opět o
něco více než v roce uplynulém. Návštěvníci se mohou těšit na dvoudenní
cestovatelský festival se spoustou zajímavých hostů nebo soutěž o zapůjčení
karavanu od společnosti Blue Rent na celý víkend. Ve stejném termínu, od 10. do 12.
března 2017, se uskuteční první ročník specializované výstavy lodí FOR BOAT.
Společně tak veletrhy obsadí čtyři haly letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA.
V polovině března se areál PVA EXPO PRAHA promění v ráj dovolených na čtyřech kolech.
K vidění budou obytné vozy, karavany, ale i doplňky pro autokempink a kempování. Chybět
nebude ani oblíbený bazar karavanů nebo karavanové městečko. Pokud přemýšlíte o letní
dovolené v karavanu, pak je právě veletrh ideálním místem, kde potkáte všechny zásadní
firmy z oboru a kromě ucelené přehlídky získáte i mnoho cenných rad.
Dvě haly letňanského areálu budou věnované lodím. Vystaveny budou luxusní jachty, lodě,
plachetnice, motorové i nafukovací čluny, ale i lodní skútry. To vše bude doplněno o nabídku
lodních doplňků a příslušenství. Na veletrhu budou moci návštěvníci také navštívit
charterové firmy, které jim zprostředkují pronájem lodi nejen v Čechách, ale i v Chorvatsku
nebo Karibiku.
A jestli nevíte, kam letos vyrazit, můžete se inspirovat na cestovatelském festivalu Kolem
světa karavanem a lodí. Ten nabídne dna dny nabité přednáškami a komentovanými
projekcemi. První den bude věnovaný karavanům, druhý lodím.
SOBOTA 11. března 2017
11.00–11.50 5 let s karavanem po Evropě (přednáší Rostislav Jakub Krause)
12.00–12.50: Vanem celým Zélandem (přednášejí Martina Svobodová a Petra Sadílková)
13.00–13.50 Vývoj od vanu ke karavanu (přednášejí Lucie a Miloš Lammrovi)
14.00–14.50: Bronco namiesto hotela (přednášejí Zuzana a Martin Remišovi)
15.00–15.50: Můj život v karavanu (přednáší Víťa Válka)
16.00–16.50: Jak si přestavět dodávku a cestovat po Evropě (přednáší Jiří Dolejš)
17.00–17.50: Island s dodávkou a dronem (přednášejí Jana a Karel Wolfovi)

NEDĚLE 12. března 2017
11.00–11.50: Z Bostonu přes Grónsko na Faery (přednáší František Novotný)
12.00–12.50: Holandsko? Na lodi! (přednáší Daniël Hagen)
13.00–13.50: Na plachetnici severní Evropou: Rusko, Finsko, Špicberky (přednáší Zdeněk
Žižka)
14.00–14.50: Extrémní jachting (přednáší David Křížek)
15.00–15.50: 10 let cesty za snem La Grace (přednáší Josef Dvorský)
16.00–16.50: Lidé a oceán (přednáší Rudolf Krautschneider)
17.00–17.50: S plachetnicí na Antarktidu a Jižní Georgiu (přednáší Karel Wolf)
Osmý ročník veletrhu FOR CARAVAN proběhne souběžně s veletrhem FOR BOAT od 10.
do 12. března 2017 v areálu PVA EXPO PRAHA. Odkaz na zlevněnou vstupenku se slevou
50 %: www.forcaravan.cz/sleva

Kontakt pro média: Ing. Jana Machková, e-mail: machkova@abf.cz, tel.: 703 199 003

