
 
 
 

Persbericht  

 
 
6 december 2016 
   

Caravana 2017 volgeboekt! 

 
Dat het de kampeerbranche voor de wind gaat, is meer dan ooit te merken aan het aantal 

inschrijvingen voor de Caravana 2017. Op een aantal kleine plekken na is het complex tot de 
laatste vierkante meter volgeboekt met caravan- en camperprimeurs, tenten, vouwwagens, 
kampeeraccessoires én campings. Met ruim 45.000m2 aan expositieruimte mag de Caravana zich 
dan ook nog steeds de grootste kampeerbeurs van Nederland noemen! 
 
Thema: ‘Proef de vrijheid!’ 

Het thema van de Caravana 2017 is ‘Proef de vrijheid!’. Met dit thema vieren we dat kamperen ons het 
ultieme gevoel van vrijheid geeft. Met de camper langs de kust van Frankrijk, met de caravan naar die ene 
fantastische camping in Italië of met de vouwwagen naar de prachtige Adriatische kust in Kroatië. En als het 
niet bevalt? Dan rijden we door naar de volgende bestemming. Dát is vrijheid! 

 
Verkiezingen   
In het kader van de twee verschillende wedstrijden is er veel innovatie te zien op de Caravana 2017. Het gaat 

hierbij om de Caravan en Camper van het Jaar, een initiatief van de ANWB Kampeer & Caravan Kampioen. 
Daarnaast worden op donderdag 19 januari om 11:00 de NKC kampeerauto’s van het jaar bekend gemaakt.  
 
Primeurs  
Een van de primeurs op de Caravana is de presentatie van de nieuwe Paradiso Vouwcaravan. Vanuit het 
gedachtegoed van de oude Paradiso is een volledig nieuw product ontwikkeld passend bij deze tijd. De 
Paradiso vouwcaravan heeft een modern design en kan naar wens aangepast worden.  

Tevens kan men dit jaar op de Caravana terecht voor een milieuvriendelijker alternatief voor traditioneel 
aangedreven trekauto’s. Op de stand van Lexus Groningen en Toyota-dealer Galema uit Leeuwarden krijgen 
bezoekers uitleg over de hybride voordelen van de Lexus NX 300h AWD, Lexus RX 450h en Toyota RAV4 
Hybrid AWD.  
 

Femke Beekink, beursmanager van de Caravana 2017: “We zijn ontzettend trots en dankbaar dat we ook dit 

jaar weer de prachtigste primeurs en noviteiten aan de bezoekers mogen presenteren. We vinden het 
belangrijk om de diversiteit en innovatie van onze branche over te brengen aan de bezoeker. Dat we nu 
binnen de meeste segmenten al volgeboekt zitten zegt wat over de populariteit van de Caravana en de 
positiviteit in de kampeerbranche!’’ 

Noot voor de pers: 
Meer informatie over de Caravana www.caravana.eu 
Like ons op Facebook of volg ons op Twitter 
 
Femke Beekink - Beursmanager Caravana 
058-2941500 - f.beekink@wtcexpo.nl  

Het noviteitenoverzicht is te vinden op http://www.caravana.eu 
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