
 

 

 

 

 
 

Dôležité informácie 

Termín konania: 
7. - 9. 4. 2022   9:30 – 18:00 
10. 4. 2022        9:30 – 17:00 

Miesto konania: výstavisko Agrokomplex Nitra 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 

Partneri: 
Slovenská asociácia kempingu a karavaningu, Karavan.sk, 
GoSlovakia, MediaZone, Overland 

Záštita: 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Akreditácia: Ing. Katarína Moravcová, moravcova@agrokomplex.sk 

Vstup pre médiá: 
Hlavný vstup (7.-10.4.) – preukázanie sa novinárskym preukazom 
7.4. Brána B1 – na základe akreditácie 
9.4. Protokol výstavy – na základe akreditácie 

 
Charakteristika veľtrhu 

Výstavisko Agrokomplex organizuje prvý ročník multitematického veľtrhu, ktorý je zameraný na 
cestovanie po Slovensku a aktívne trávenie voľného času v prírode. Priestor na svoju 
prezentáciu dostanú kempy, turistické lákadlá jednotlivých krajov Slovenska, predajcovia 
karavanov, športových a funkčných potrieb. Súčasťou veľtrhu je aj bohatý sprievodný program, 
odborné prednášky a cestovateľské kino.  

Zaujímavosti na veľtrhu 

Prvý slovenský karavanistický veľtrh sa už vo svojom úvodnom ročníku predstaví s flotilou 80 
karavanov 30-tich renomovaných svetových značiek, ponúkajúcich komfortné cestovanie pre 
malé i veľké rodiny, pre „pohodárov“ i dobrodruhov. Návštevníci, ktorí ešte nenašli odvahu  
požičať si karavan, si môžu jazdu s ním vyskúšať priamo na veľtrhu.  

Nebudú chýbať značky ako CONCORDE, HYMER, MCLOUIS, BENIMAR, BURSTNER, MOBILVETTA, 
MORELO, CARADO, ERIBA, ENLAGH, HOBBY a ďalšie. Kompletný zoznam zastúpených značiek 
a vystavovateľov je zverejnený na web stránke výstavy.  

mailto:moravcova@agrokomplex.sk
https://goo.gl/maps/o4r9RL3vwSC2
https://goo.gl/maps/hoxL5HUiEbG2
https://goo.gl/maps/dzpZEJTYd472
https://agrokomplex.sk/caravan-bike-tourist/#zoznam-vystavovatelov


 

 

 

Pavilón A bude venovaný cestovnému ruchu a turistike. Zastúpené budú jednotlivé kraje 
Slovenska, ktoré okrem tipov na výlety, rekreáciu, wellness a turistiku ponúknu návštevníkom 
aj ochutnávky svojich gastrošpecialít. Pod taktovkou Slovenskej asociácie karavaningu 
a kempingu sa budú konať prednášky o karavaningu, kempovaní, budovaní stellplatzov, 
digitalizácii kempov a atrakcií v okolí, a ďalšie. (Viac info o prednáškach v pavilóne A). 

Priestor plný dobrodružstva čaká na návštevníkov v pavilóne M3, kde nájdu offroadové 
karavany, mini obytné prívesy, strešné stany a nosiče, expedičné obytné nadstavby pre 
automobily, elektrobicykle a elektrokolobežky, skladacie elektrobicykle a vybavenie pre 
cyklistov.  

Sprievodné podujatia 

Súčasťou programu budú aj hudobné vystúpenia spevákov, kapiel, dychovej hudby, 
cestovateľské kino a zaujímavé prednášky cestovateľov, ktorí sa podelia o svoje zážitky a tipy. 
Prezradia, aká je Patagónia zo sedla motorky, ako sa pripraviť na dlhú expedíciu a na čo všetko 
treba myslieť, ak sa chystáte na dovolenku s deťmi v obytnom aute. Expedičnú výpravu na 
motorkách alebo prenajatie karavanu na cestu po Amerike či Kanade si viete dohodnúť priamo 
na výstave u špecializovaných agentúr. 
 
Turistickú sezónu spolu odštartujeme na výstave Caravan, Bike, Tourist 7. – 10. apríla 2022 na 
výstavisku Agrokomplex v Nitre. 
 

 
 

Web stránka výstavy: https://agrokomplex.sk/caravan-bike-tourist/ 
Facebook: https://www.facebook.com/agrokomplex 
Video: https://youtu.be/eCcXZYClt30 
 
 
V Nitre 1.4.2022 
 

https://agrokomplex.sk/caravan-bike-tourist/#sprievodny-program-pavilon-a
https://agrokomplex.sk/caravan-bike-tourist/
https://www.facebook.com/agrokomplex
https://youtu.be/eCcXZYClt30

