Zájem o nezávislé cestování roste
Druhý březnový víkend patřilo letňanské výstaviště PVA EXPO PRAHA souboru
veletrhů FOR CARAVAN, FOR BOAT a FOR TRAVEL. Zájem o nezávislé cestování,
kempování a vodní sporty u Čechů neustále roste. Dokazuje to mimo jiné i
návštěvnost, která se za 3 dny konání veletrhů vyšplhala k hranici 30 000.
Vystavovatelé představili v 6 halách to nejlepší, co tyto obory nabízí. A že to byla
podívaná! Oficiálními vozy veletrhů byly automobily značky FORD.
Od 9. do 11. března hostil areál PVA EXPO PRAHA další ročník oblíbených veletrhů FOR
CARAVAN, FOR BOAT a FOR TRAVEL. Na ploše 29 051 m2 se prezentovalo celkem 200
firem. K vidění byly atraktivní expozice plné nablýskaných obytných automobilů, karavanů a
lodí. Nechyběl ani oblíbený bazar karavanů a lodí, návštěvnická soutěž o zapůjčení
obytného vozu na týdenní dovolenou nebo unikátní výstava historických obytných aut, která
se dočkala velkého ohlasu.
Devátý ročník veletrhu FOR CARAVAN se rozrostl do tří hal výstaviště. Nechyběl tak žádný
zásadní hráč českého trhu. V nabídce bylo vše od kempingových vestaveb před karavany až
po luxusní obytná auta za miliony korun. Návštěvníci se tak mohli podívat i do těch
nejdražších aut, která v České republice vlastní jednotky lidí.
Druhý ročník veletrhu FOR BOAT ukázal, že ačkoliv v České republice nemáme moře, jsou
Češi vášnivými námořníky a milovníky vodních sportů. Tři haly patřily vodním skútrům,
motorovým člunům, plachetnicím i luxusním jachtám. V jedné hale byl pak postaven obří
bazén, kde si děti i dospělí mohli pod odborným dohledem vyzkoušet jízdu na paddleboardu
nebo windsurfu. Český svaz jachtingu připravil pro děti lodě pro malý jachting, na kterých se
mohly v bazénu projet.
Poprvé byl součástí i veletrh FOR TRAVEL, který nabídl všem příchozím prezentaci desítek
cestovních kanceláří. V sobotu a v neděli doplnil trio veletrhů největší cestovatelský festival
Kolem světa, který o víkendu přilákal do Letňan několik tisícovek vášnivých cestovatelů. Na
ty čekala zajímavá podívaná – přednášky a projekce téměř 50 dobrodruhů a poutníků,
ukázky tanců nebo ochutnávka světové kuchyně.
Statistika veletrhů FOR CARAVAN, FOR BOAT a FOR TRAVEL 2018:
Počet vystavovatelů: 200

Hrubá výstavní plocha: 29 051 m2

Počet zahraničních vystavovatelů: 4

Počet návštěvníků: 29 831

