TourNatur: alpine outdoor-activiteiten in de spotlights

Activiteiten voor jong en oud:
-

Volop actie aan de boulder-wand en de ‘Rock Motionklimschijf

-

Sneeuwschoentraject simuleert het echte sneeuwgevoel

-

Aantrekkelijke e-bike-parcours nodigt uit voor een proefrit

Op een na mooiste wandelroute van Duitsland ligt in NoordrijnWestfalen

De hele wereld te gast: meer dan 5.000 wandelbestemmingen
Wandelen en outdoor-activiteiten behoren in Duitsland en haar Europese
buurlanden tot de meest favoriete trendsporten in de openlucht. Alleen al in
Duitsland zegt 69 procent van alle mensen graag te wandelen. Daarmee
zijn wandelen en trekking een belangrijke economische factor binnen de
toerisme- en uitrustingsbranche daar het uitgavevolume bij dagtochten of
meerdaagse tochten jaarlijks meer dan 7,5 miljard euro bedraagt (bron:
Deutsche Wanderverband e.V.).
De enige Duitse publieksbeurs voor wandelen en trekking, de 14e
TourNatur, biedt aan de start van het herfst-hoogseizoen van de sport met
5.000 reisbestemmingen en bijna 260 exposanten in hal 6 van het
beursterrein van Düsseldorf een aantrekkelijk en veelzijdig programma met
uitrustingen,

bestemmingen

en

informatieve

programmaonderdelen.

Daarmee verandert Düsseldorf van 2 tot en met 4 september 2016 in een
echt bolwerk van de wandelsport.

Activiteitenprogramma voor jong en oud
Dit jaar presenteert TourNatur zich met een nog groter activiteitenaanbod
voor jong en oud. Kinderen en jongeren kunnen zich aan de ergonomisch
gevormde grepen van de boulder-toren van de Deutsche Alpenverein in het
klimmen bekwamen. De klimschijf die de Düsseldorfse Stadtsportbund voor
TourNatur

ter

beschikking

heeft

gesteld,

telt

zeven

verschillende

moeilijkheidsgraden. De zogenaamde ‘Rock Motion’ heeft een doorsnede
van 3 meter en kan als beweegbare rots zelfs een overhang nabootsen.
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Een ander hoogtepunt op TourNatur is het sneeuwschoen-simulatietraject.
Projectmanager Stefan Koschke: “Sneeuwschoenen zonder sneeuw testen
lijkt vrijwel onmogelijk. We hebben echter een heel bijzonder soort zand
gevonden waarin men op dezelfde wijze loopt als in sneeuw.” Met een
nieuw soort constructie die qua model aan een schuin neergezette zandbak
doet denken, kunnen de bezoekers het bijzondere gevoel van het
sneeuwschoenlopen uitproberen.

In hal 7a van de beurs vinden bezoekers e-bikes en e-scooters in alle
soorten en maten. Daar kan met onder meer e-bikes van de Stichting
Warentest-winnaar Flyer, e-vouwfietsen van Singa en e-4motion, de escooter Scuddy met drie wielen, en de e-scooter Itrike van MSA
International worden gereden.
TourNatur in hal 6
Met hal 6 als nieuwe standplaats sluit TourNatur de hallenring van
CARAVAN SALON 2016, die vanaf dit jaar in de hallen 4 en 5 en hal 7 tot
en met 17 van het beursterrein in Düsseldorf plaatsvindt. Koschke vult aan:
“Onze bezoekers verwachten bij CARAVAN SALON en TourNatur een
gesloten hallencirkel waardoor het voor de beursgasten eenvoudiger is om
zich op het beursterrein te oriënteren. Bovendien sluit hal 5 met het
complete aanbod van campinguitrustingen ook thematisch goed op hal 6
aan. Daarmee bieden we onze beursgasten een nog groter synergie-effect
dan de afgelopen jaren.”

Duitslands op een na mooiste wandelroute ligt in Noordrijn-Westfalen
(NRW)
Dat er in NRW, de thuishaven van TourNatur, mooie wandelwegen te
vinden zijn, is allang geen geheim meer. Dat echter met de ‘Galgenvenn; in
het Beneden-Rijnse Nettetal een NRW-wandelroute door de lezers van het
wandelmagazine onlangs tot de op een na mooiste wandelroute, achter de
Moselsteig, is bekroond, is een bijzondere gebeurtenis. Overigens is dit pad
geen steil bergpad, maar biedt het de wilde, romantische veelzijdigheid van
veenlandschappen, dichte gemengde bossen en uitgestrekte open plekken
op heiden, ver verwijderd van het geluid van de bewoonde wereld. De
Schwalm-Nette Wasser.Wander.Welt presenteert dit sprookjeslandschap
op de stand van het wandelmagazine. “Deze verkiezingsuitslag toont dat
NRW met Düsseldorf als hoofdstad precies de juiste plaats is voor een
/3

beurs voor wandelen en trekking. De mensen hier houden van de
veelzijdige mogelijkheden voor outdoor-activiteiten direct voor de deur,
maar willen ook graag verre wandelregio’s leren kennen,” zegt Stefan
Koschke enthousiast.
Alpine wandelregio’s zijn booming
Dit jaar ligt een bijzondere focus van TourNatur bij de alpine wandelregio’s,
die momenteel booming zijn. Presentaties zoals die van de Oostenrijkse
toerismevereniging over het actieve gebied rond de Tiroolse Achensee, de
geliefde Salzburgse Almenweg maar ook de gigantische gletsjerregio
Zillertal zorgen ervoor dat de bezoekers zin krijgen in een vakantie in de
bergen. Ook Frankrijk met het ongerepte natuurparadijs Auvergne en haar
unieke vulkaanlandschappen of het sportieve, levendige Italiaanse Trentino
tonen de spannende veelzijdigheid van de alpiene reisbestemmingen.

Meer dan 5.000 reisbestemmingen op TourNatur
Naast de regio’s die op TourNatur worden gepresenteerd, laten ook
aanbieders van georganiseerde individuele reizen en groepsreizen een
indrukwekkende veelzijdigheid aan wereldwijde reisbestemmingen zien. Op
TourNatur zijn er meer dan 5.000 destinations voor outdoor-fans te
ontdekken. Hier is het Duitse middelgebergte evengoed vertegenwoordigd
als bijvoorbeeld de Griekse wandelregio’s, het hooggebergte van Corsica,
Sardinië en Sicilië of de vulkaanwandelwegen op Lanzarote. Populair zijn
echter

ook

exotischer

bestemmingen

zoals

Patagonië

met

het

schilderachtige Fitz-Roy-massief, de woestijn van Afrika of Bhutan.
Met één entreekaart tweemaal beursplezier
Voor TourNatur en CARAVAN SALON 2016 geldt een gezamenlijke
entreekaart. Met online tickets a raison van 14 euro voor volwassenen, 10
euro voor scholieren, studenten en leden van de CARAVAN SALON Club,
en 6 euro voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, kunnen de bezoekers zelfs
twee dagen de wereld van de caravaning en TourNatur ontdekken. In dit
eTicket, dat verkrijgbaar is op www.tournatur.com, is ook het gratis vervoer
naar en van het beursterrein van Düsseldorf met de Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr inbegrepen.
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Düsseldorf, hotspot voor de actieve vrijetijdbesteding
Met de beurzen CARAVAN SALON, TourNatur en boot Düsseldorf is Messe Düsseldorf
GmbH de belangrijkste organisator van vrijetijdbeurzen in Duitsland. CARAVAN SALON
DÜSSELDORF is ’s werelds grootste beurs voor campers en caravans waar jaarlijks meer
dan 190.000 bezoekers naar toe komen. Parallel aan CARAVAN SALON vindt sinds 2003
TourNatur plaats, Duitslands enige consumentenbeurs voor wandelen en trekking met rond
de 45.000 bezoekers. boot Düsseldorf presenteert ieder jaar in januari de watersport in alle
facetten. Met meer dan 1.800 exposanten en circa 247.000 bezoekers uit alle windstreken is
het de internationale topbeurs van de watersport.
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