FOR CARAVAN poprvé po boku
specializované výstavy lodí FOR BOAT
Letňanské výstaviště patří od 10. do 12. března 2017 dvěma specializovaným
výstavám: FOR CARAVAN a FOR BOAT. Na ploše 18 300 m2 se ve čtyřech halách
areálu PVA EXPO PRAHA prezentuje celkem 129 vystavovatelů z Česka a Maďarska.
K vidění jsou obytné vozy, karavany, luxusní lodě, plachetnice, motorové i nafukovací
čluny nebo vodní skútry. Nechybí ani potřebné příslušenství a doplňky. Oba veletrhy
doprovodí v sobotu a v neděli cestovatelský festival Kolem světa karavanem a lodí.
Oficiálními vozy veletrhů FOR CARAVAN a FOR BOAT jsou automobily značky FORD.
FOR CARAVAN: výstava nezávislého cestování
Na veletrhu FOR CARAVAN jsou připraveny zajímavé expozice obytných automobilů a
karavanů. K dispozici bude oblíbený bazar karavanů i karavanové městečko. Veletrh
nabídne kromě ucelené přehlídky tipů na nezávislé cestování i autogramiády nebo ukázku
závodní techniky z letošního ročníku Rallye Dakar. Návštěvníci se mohou navíc zúčastnit
soutěže o zapůjčení karavanu na víkend od společnosti Blue Rent. Pokud přemýšlíte o letní
dovolené v karavanu, pak je právě veletrh ideálním místem, kde získáte i mnoho cenných
rad.
FOR BOAT: jediná specializovaná výstava lodí v ČR
První ročník výstavy FOR BOAT nabídne dvě haly věnované lodím. Vystaveny budou
luxusní jachty, lodě, plachetnice, motorové i nafukovací čluny, ale i vodní skútry. To vše bude
doplněno o nabídku lodních doplňků a příslušenství nebo bazar lodí. Na stánku Lodních
novin čeká na návštěvníky nejen poutavá výstava fotografií Pavla Nesvadby, ale také
třídenní program přednášek s praktickými tipy (jak vybrat správnou loď pro regaty,
fotografická škola jachtingu, jak zvládnout jachtu v přístavu, bezpečnost na moři a mnohé
další). Na veletrhu budou k dispozici také charterové firmy, které zájemcům zprostředkují
pronájem lodi nejen v Čechách, ale i v Chorvatsku nebo Karibiku. Na stánku Českého svazu
jachtingu bude k vidění prezentace závodních plachetnic. Společnost RAL – Vodní skútry
přichystala soutěž o certifikát na zboží v hodnotě 15 000 Kč.
Tisková konference AMSP ČR
První den veletrhu se v Kongresovém sále uskuteční v 10.00 hodin slavnostní zahájení
veletrhu, na které naváže tisková konference na téma „Změnila rekreační plavba český

venkov?“. V loňském roce vstoupila v platnost vyhláška č. 46, která uvolnila plavbu
motorových člunů na většině našich vod. Po více jak roce řečníci vyhodnotí první reálné
dopady. Slavnostního zahájení se zúčastní i olympionička Veronika Kozelská Fenclová a
úspěšný jachtař David Křížek. Následovat bude jejich autogramiáda.
Cestovatelský festival Kolem světa karavanem a lodí
Inspiraci od zkušených cestovatelů získají návštěvníci veletrhu na cestovatelském festivalu
Kolem světa karavanem a lodí. Ten ve dvou dnech nabídne celkem 14 přednášek a projekcí.
Sobota bude věnovaná karavanům, neděle pak 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)
Více na www.forcaravan.cz nebo www.forboat.cz.

