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Έκθεση περιπατητικού τουρισμού Tour Natur, Ντύσσελντορφ, 6-8 Σεπτεμβρίου 2013 
 
Πραγματοποιήθηκε στο Ντύσσελντορφ στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2013 η εξειδικευμένη έκθεση για 
τον περιπατητικό τουρισμό Tour Natur, την οποία επισκεφθήκαμε.  
 
Η έκθεση, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και είναι διαρκείας τριών ημερών, είναι η μεγαλύτερη 
σχετική έκθεση στον γερμανόφωνο χώρο και διοργανώθηκε για ενδέκατη συνεχή χρονιά, ως 
παράλληλη εκδήλωση της διεθνούς έκθεσης για τροχόσπιτα και συναφή εξοπλισμό Caravan Salon 
(31.8-8.9 2013), με στόχο την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των δύο κλάδων.  
  
Η Tour Natur είναι μια έκθεση περιορισμένων διαστάσεων, σε σύγκριση με τις λοιπές εκθέσεις 
που διοργανώνονται στο εκθεσιακό κέντρο του Ντύσσελντορφ, γεγονός που οφείλεται στον πολύ 
στοχευμένο χαρακτήρα της. Στη φετινή της διοργάνωση, η  Tour Natur κατελάμβανε δύο 
αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου, η μία εκ των οποίων για την προβολή τουριστικών προϊόντων 
στο χώρο του περιπατητικού τουρισμού, και η δεύτερη για τη λιανική πώληση σχετικού 
εξοπλισμού (πχ. ειδικά παπούτσια ή σακίδια).  
 
Οι εκθέτες της Tour Natur ανήλθαν φέτος σε 275, μεταξύ των οποίων για πρώτη φορά και η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μεταξύ των εκθετών συγκαταλέγονταν επίσης οργανισμοί προώθησης 
τουρισμού συγκεκριμένων περιοχών της Γερμανίας, αλλά και περιφερειών πολλών ευρωπαϊκών 
χωρών: Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Ισπανία, 
Κύπρος και Πορτογαλία (Αζόρες).   
 
Στην έκθεση συμμετείχαν ως εκθέτες επίσης και πολλές γερμανικές εταιρείες που εξειδικεύονται 
στη διοργάνωση ταξιδίων περιπατητικού τουρισμού, όπως για παράδειγμα οι Diamir 
Erlebnisreisen, fintouring GmbH (με εξειδίκευση στη Φινλανδία), Hauser Exkursionen 
International GmbH, One World Reisen mit Sinnen, Kleins Wanderreisen, Siabella (με 
εξειδίκευση στην Ιταλία) και Terra Vista Erlebnisreisen. Συνολικά οι παρουσιαζόμενοι στην 
έκθεση προορισμοί υπολογίζονται έτσι ότι ανήλθαν σε 5.000. Σημειώνεται πάντως ότι στην 
έκθεση δεν συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι tour operators για περιπατητικό τουρισμό Wikinger 
Reisen, Natours και Via Soluna.  
 
Ο αριθμός των επισκεπτών της Tour Natur κυμάνθηκε φέτος στα επίπεδα των προηγούμενων 
ετών (35.000), καθώς η έκθεση προσελκύει σταθερά κοινό που κατοικεί ως επί το πλείστον στην 
περιοχή της Β. Ρηνανίας – Βεστφαλίας, σε μια ακτίνα περίπου 100 χλμ από το Ντύσσελντορφ.   
 
Έμφαση δόθηκε φέτος στο θέμα «Περιπατητικός τουρισμός με παιδιά», με αποτέλεσμα, με βάση 
τα στοιχεία των διοργανωτών, την μεγαλύτερη προσέλευση οικογενειών στην έκθεση. 
Σημειώνεται πάντως ότι ο μέσος όρος ηλικίας των Γερμανών που ασχολούνται με περιπατητικό 
τουρισμό ανέρχεται σε 48 έτη - με βάση ορισμένες έρευνες αγοράς - και αποτελείται κυρίως από 
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τους λεγόμενους “empty nester”, δηλαδή άτομα σε ηλικία τέτοια, που τα παιδιά τους έχουν πλέον 
φύγει από το πατρικό τους σπίτι. Ως δεύτερη, μικρότερη ομάδα στόχος για την προώθηση του 
περιπατητικού τουρισμού θεωρούνται τα άτομα που αντιμετωπίζουν την πεζοπορία ως άθλημα, 
και πραγματοποιούν διαδρομές με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας ή/και ορειβατικές διαδρομές.   
 
Με βάση τα στοιχεία των ερευνών αγοράς, περισσότεροι από ένας στους δύο Γερμανούς 
δηλώνουν ότι ασχολούνται με την πεζοπορία (35 έως 40 εκ. άτομα), ενώ περίπου ένας στους δέκα 
Γερμανούς δηλώνει ότι ασχολείται συστηματικά με αυτήν (10-15%). Στο μεγαλύτερο μέρος τους, 
οι διαδρομές που καλύπτουν οι πεζοπόροι είναι διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή του τόπου 
κατοικίας τους, στο πλαίσιο μιας ημερήσιας εκδρομής. Ωστόσο, περίπου το ένα τρίτο των ατόμων 
που ασχολούνται με την πεζοπορία δηλώνουν ότι πραγματοποιούν και διακοπές σχετιζόμενες με 
την πεζοπορία (Wanderurlaub).  
 
Η επόμενη Tour Natur θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Σεπτεμβρίου 2014.  
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