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60e editie Caravana sfeervol en veelzijdig  

Leeuwarden – van 23 t/m 28 januari viert Caravana haar 60e jubileum in het WTC Expo te 

Leeuwarden. Caravana is hét perfecte uitstapje voor iedereen die snel in de vakantiestemming 

wil komen. Op dit succesvolle kampeerevent begint de voorpret en vind je alles wat je nodig 

hebt om van je kampeervakantie een topvakantie te maken. Tijdens een gezellig dagje uit in 

het WTC Expo doe je een heleboel inspiratie op. 

Breed aanbod 

Caravana pakt uit met met caravan- en camperprimeurs, vouwwagens, (voor)tenten, kampeeraccessoires, 

ruim 200 campings uit heel Europa en de nieuwste technieken en trends op kampeergebied. Beleving en 

sfeer hebben dit jaar extra aandacht gekregen. Het aanbod is verrassend veelzijdig. Naast de vele 

vertrouwde deelnemers en merken zijn onder andere Eriba, LMC en Laika weer terug op Caravana.  

Er worden door vele deelnemers demonstraties op de stand gegeven en bezoekers kunnen samen met 

Veneboer Caravans & Campers in een Bürstner camper testritten maken. Daarnaast kunnen bezoekers een 

camper voor 1 week mee op reis winnen en laat De Waard Tenten in samenwerking met campings zien 

hoe mooi kamperen met de tent kan zijn. Vakantiegangers die graag goed voorbereid op reis gaan kunnen 

presentaties volgen in de hal met campings, (voor)tenten en accessoires van onder andere ANWB, Camp-

to-go en NKC. 

Kampeerauto van het jaar verkiezing 

Voor het 13e jaar op rij houdt de NKC de Kampeerauto van het jaar verkiezing. De Kampeerauto van het 

jaar 2020 wordt weer een echte publieksprijs. Er zijn drie categorieën: bus, integraal en half integraal. Net 

als afgelopen jaar is er per categorie een winnaar. Donderdag 23 januari om 14.00 uur maakt de NKC op 

Caravana de winnaars bekend op het podium naast haar stand (standnummer 3095). Je bent van harte 

welkom om dit feestje met ons mee te vieren! 

Tot ziens op de gezelligste kampeerbeurs van Nederland! Caravana is van 23 t/m 18 januari iedere dag 

geopend van 10.00 – 17.00 uur. Het volledige programma, de plattegrond en de online kaartverkoop vind 

je op www.caravana.eu. 

  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Emmy Dijkstra, beursmanager Caravana. Email: 

E.dijkstra@wtcexpo.nl. T: 058 - 294 15 00 of 06 - 22999841. Meer informatie is ook te vinden op www.caravana.eu. 

Wilt u een bezoek brengen aan de beurs? Dit is mogelijk! Geef per mail door op welke dag en met hoeveel 

personen u wilt komen, dan worden er perskaarten klaargelegd.  

  

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=qJ9juQrYQnz1cqUgIm8psgUQ75z%2Bv%2FUt%2BmzLgDhho6nnEEJMrQdYl%2BEIqYLbwiwqAKUOoWc6G4dykcg0CTtTeNPo02DUTsFbD1Yqh0%2BED6N%2FAVmn5TJs3Q%3D%3D&G=0&R=www.caravana.eu&I=20200114090630.0000035dc6d2%40mail6-42-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlMWM2N2U4YTM0NmMyNzhmNzA2OGI3Yzs%3D&S=NM_ZeY5HLzBBnfISUBdiq2DT7aVG6ey_V-c-GEpdBEE
mailto:%20E.dijkstra@wtcexpo.nl
http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=qJ9juQrYQnz1cqUgIm8psgUQ75z%2Bv%2FUt%2BmzLgDhho6nnEEJMrQdYl%2BEIqYLbwiwqAKUOoWc6G4dykcg0CTtTeNPo02DUTsFbD1Yqh0%2BED6N%2FAVmn5TJs3Q%3D%3D&G=0&R=www.caravana.eu&I=20200114090630.0000035dc6d2%40mail6-42-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlMWM2N2U4YTM0NmMyNzhmNzA2OGI3Yzs%3D&S=NM_ZeY5HLzBBnfISUBdiq2DT7aVG6ey_V-c-GEpdBEE


Adres: 

WTC Expo Leeuwarden 

Ingang West – Slauerhoffweg 

Entreeprijzen: 

Aan de kassa €15,00 

Online kaartverkoop €13,50 

Dinsdag ticket kassa €12,00  

Dinsdag ticket online €11,00 

Parkeren €4,00 

*Kinderen tot en met 12 jaar gratis, onder begeleiding van een volwassene 

Social media: 

Facebook: /CaravanaBeurs 

Instagram: @Caravana_Beurs 

www.caravana.eu  
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