
 
Veletrhy Brno, a.s.  

Výstaviště 1 

603 00 Brno 
 
České zahraniční zastoupení Messe Düsseldorf,  
a výhradní český prodejce vstupenek na akce MD. 

 
 

Vás zve na  

 

  

 

 

 

 

Caravan Salon 2019  

NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÝ VELETRH  

KARAVANŮ  

A OBYTNÝCH PŘÍVĚSŮ  

31. 08. – 08. 09. 2019  

výstaviště Düsseldorf  

 

Veletrh Caravan Salon je přední událostí  

pro mobilní, aktivní dovolenou.  

 

Najdete zde: 

  obytná auta  

  mobilní domy  

  karavany 

  doplňky karavanů 

  náhradní díly 

  nabídky turistických destinací 

 

Karavan ing se stává  obl íbenou formou 

trávení  dovolené.  

Individuální  plán, touha po svobodě, 

pobytu v přírodě,  a cí l  poznávat cizí  
města, regiony i  země, dělaj í  z  mobilního 
cestování  fascinující  dobrodružství .  

 

 
 

Loňský, 57. ročník veletrhu byl 
historicky velice úspěšným.  

Navštívilo ho 250.200 návštěvníků.  
Na veletrhu se prezentovalo 

611 mezinárodních vystavovatelů, 
v celkem 12 výstavních halách, 

(214.000 m2), předvedlo 2.100 vozidel.   
 

 
Více na: www.caravan-salon.de 

      

  

Bohatý  program pro  celou rodinu: 

  veřejná promítání cestopisů, záži tků z  cest  
  výstavy veteránů a h istor ického vybavení  
  velký stan s  večern ím hudebním programem  
  parale lně probíhá od 06. do 08 . zář í  i  výstava 

Tour Natur, veletrh pěš í  tur ist iky a cyklotur is t iky  
  parkovat lze i  v las tní  karavan, na jednom z 

3.500 parkovacích míst př ímo u výstav iš t ě   
 

Otevírací doba veletrhu je od pá 30. srpna do ne 08. září 2017, denně od 10:00 do 18:00 hod.  

 

 Předprodej vstupenek Caravan Salon 2019 

Nabídka Cena předprodeje Na pokladně v Düsseldorfu 

Jednodenní vstupenka 390,- Kč (15 €) 18 € 

Studentská vstupenka 286,- Kč (11 €) 15 € 

Vstupenky platí v den návštěvy veletrhu i jako volné jízdenky na MHD v Düsseldorfu a okolí. 

 

Snadné objednání vyplněním formuláře v záhlaví, nebo na webu: www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici 

  

    

  

  

  

31.08.-08.09.2019 
30.08. pro odborné návštěvníky 

www.caravan-salon.de 

více INFO v CZ 
+vstupenky online 

https://www.caravan-salon.de/
https://www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby/caravansalon2019/


31.08.-08.09.2019 
30.08. pro odborné návštěvníky 

www.caravan-salon.de 

 
 

 

 
 
 

Pro více informací k veletrhu, vstupenkám, či k Vaší cestě na veletrh neváhejte kontaktovat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace Vám rád poskytne pan Miroslav Kožnar, Tel: 541 159 190 / e-mail: mkoznar@bvv.cz, www.bvv.cz 
 
 

 
 

  

Objednávkový formulář Caravan Salon 2019 

 

POLOŽKA cena počet 

Jednodenní vstupenka Caravan Salon 2019 390,- Kč  

Studentská vstupenka Caravan Salon 2019 286,- Kč  

 
 

OBJEDNÁVKA 

Jméno a příjmení: 

Firma: 

IČO: DIČ: 

Adresa: 

Telefon: E-mail: 

Vstupenku/y chci vystavit na jméno/a: 

 

Datum: Podpis / Razítko: 

 

 

 
 

 

Objednávku odešlete prosím na adresu: Veletrhy Brno, a.s.,  Miroslav Kožnar, Výstaviště 405/1, 
60300 Brno, nebo na E-mail: mkoznar@bvv.cz. Kontaktní tel: 541  159 190, GSM: +420 602 594 810 

Veletrhy Brno a.s. 

české zahraniční zastoupení Messe Düsseldorf 
Výstaviště 1, 
603 00 Brno 

 

Tel.: 541 159 190, 
www.bvv.cz/velethy-v-zahranici 
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