Rekordní ročník veletrhů FOR CARAVAN,
FOR BOAT a FOR TRAVEL je před námi
Milujete nezávislé cestování a aktivní dovolenou nebo právě přemýšlíte, jak strávíte tu příští?
Pak byste neměli chybět od 9. do 11. března 2018 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Celé výstaviště totiž obsadí veletrhy FOR CARAVAN, FOR BOAT a FOR TRAVEL. Čeká na vás
6 hal plných karavanů, lodí i tipů na dovolenou. To vše doplní víkendový cestovatelský festival
Kolem světa, na kterém si budete moci poslechnout zážitky zkušených cestovatelů a nechat se
tak inspirovat od těch nejzkušenějších.
Výstava obytných automobilů a karavanů FOR CARAVAN zaplní v roce 2018 celkem 3 haly
letňanského výstaviště. K vidění bude více než sedm desítek vystavovatelů, kteří představí novinky ze
světa karavaninku a doplňků pro nezávislé cestování. V jedné hale pak spatříte to nejlepší, co svět
karavanů a obytných vozů nabízí: 3 velké expozice firem Morelo – obytné vozy, Caravan Metropol
a Blue Rent. Poprvé v Čechách bude k vidění 10 obytných aut Morelo na jednom místě v čele
s novinkou – luxusním Morelo Empire 90 L Trend. Po deseti letech se na výstavu vrátí oblíbené
a cenově dostupné přívěsy značky HOBBY, které prodává společnost BURIMEX.
Druhý ročník výstavy FOR BOAT naváže na svůj loňský úspěch a ve třech halách představí všechny
zásadní značky, které jsou k dostání na českém trhu. K vidění tak bude vše od vodních skútrů přes
plachetnice, motorové čluny až po dvanáctimetrovou jachtu. Ke koupi bude oblečení i doplňky pro
vodní sporty. Přímo na místě bude možnost vyzkoušet si populární paddleboard a windsurfing ve
velkém bazénu. Probíhat budou i doprovodné soutěže o hodnotné ceny.
Tipy na cestování získají návštěvníci na veletrhu FOR TRAVEL, který je nově součástí tohoto
souběhu. K vidění bude prezentace cestovních kanceláří Kovotour, Neckermann, Čedok, Adventura,
Pangeo Tours nebo Amerika Tours.
Připraven je i zajímavý doprovodný program: výstava retro obytných automobilů včetně dobových
doplňků, vodní skútr z 80. let minulého století, na kterém jezdil i James Bond, bazén pro malý jachting,
kde si děti budou moci lodě vyzkoušet přímo na vodě nebo soutěž o zapůjčení obytného vozu na
týden.
I v letošním roce budou moci zájemci pořídit bazarový karavan nebo loď přímo na veletrhu. V bazaru
můžete svůj zánovní kousek nabídnout a rovnou se na veletrhu porozhlédnout po novějším modelu.
Souběh veletrhů doplní cestovatelský festival Kolem světa, který v sobotu a v neděli nabídne 4 sály
nabité zajímavými přednáškami známých i méně známých cestovatelů.
Více na www.forcaravan.cz, www.forboat.cz nebo www.for-travel.cz.

