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VAKANTIESALON ANTWERPEN: BERGVAKANTIES 
NIEUWE FORMULES EN NIEUWE BESTEMMINGEN  
 
Bergvakanties blijven populair 
De Alpen zijn populair als vakantiebestemming maar Belgen hebben een groeiende belangstelling 
voor andere bergregio’s. Tijdens het komende Vakantiesalon van Antwerpen krijgen nieuwe 
bergbestemmingen en formules extra aandacht: de mooiste en nieuwste bergroutes, unieke logies in 
de bergen, bijzondere trekkings of luxueuze rondreizen, skivakanties of mountainbiketours. 
 
 
Winter of zomer 
Voor vele landgenoten is een skivakantie geen luxe meer. Met 50% van alle Belgische skivakanties 
zijn de Franse skigebieden het populairst gevolgd door de skiregio’s in Italië, Oostenrijk en 
Zwitserland (Bron: Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM, Frankrijk).  Voor een 
zomervakantie in de bergen is het beeld veel meer gediversifieerd: de Alpen zijn populair maar de 
bezoekersaantallen stagneren op de meeste plaatsen. Heel wat Belgen ontdekken andere bergregio’s 
en gaan daarbij vaak heel ver op zoek naar nieuw avontuur. Wie naar klassieke bestemmingen in de 
Alpen wil, vindt op het Vakantiesalon van Antwerpen genoeg keuze maar ook wie iets nieuws zoekt, 
zal voldoende inspiratie opdoen. Een paar voorbeelden die de bezoeker van het Antwerpse 
Vakantiesalon mag verwachten: 
 
Moezel: Mooiste wandelroute 
De Moezel is niet alleen vanwege de lekkere wijntjes een populair gebied voor een dichtbijvakantie. 
De Moselsteig is een 365km lange wandelroute die uitgeroepen werd tot het  mooiste wandelgebied 
van Duitsland. Het traject loopt van het Frans-Duits-Luxemburgs drielandenpunt tot aan de monding 
van de rivier in Koblenz. De route bestaat uit 24 korte etappes met verschillende moeilijkheidsgraad 
en leidt langs zeer afwisselende landschappen, historische plekken, wijngebieden en bossen. 
(www.moselsteig.de , www.moselissimo.de,  Hal 1) 
 
Uniek: het Incapad in Peru 
Dirk Joris trok 15jaar geleden naar Peru en werd verliefd op het land. Samen met zijn echtgenote en 
partners runt Dirk er Southamericaplanet, een reisorganisatie die zich specialiseert in trekkings en 
jungletours in Peru, Bolivië, Ecuador en Argentinië. Een van de bijzonderste trekkings die Dirk 
aanbiedt, is de vierdaagse professioneel begeleide Incatrail. Je overnacht in tenten maar koks 
toveren elke dag een lekkere maar gezonde maaltijd. Dat is nodig voor het beklimmen van de meer 
dan 4.000meter hoge toppen. Je wandelt door het nevelwoud en langs Incaruïnes. Bij zonsopgang 
bewonder je Machu Picchu. Dirk is een van weinige reisorganisatoren die een licentie heeft om deze 
tocht te mogen organiseren. (www.southamericaplanet.com Hal 4) 
 

http://www.moselsteig.de/
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Zillertal: Mountainbiken 
Het Zillertal in Tirol, Oostenrijk is een paradijs voor skiërs maar ook in de zomermaanden is dit een 
aangewezen plek voor actieve vakanties. Mountainbikers kunnen zich op de stand van het Zillertal in 
Hal 3 nog inschrijven voor de Zillertal Bike Challenge waarbij beroeps- en amateurmountainbikers 
samen aantreden voor een spectaculair parcours op de Hintertuxergletscher. Je moet een ervaren 
mountainbiker zijn om voor het zwaarste parcours te kiezen.  Wie er nog niet klaar voor is, kan 
tijdens de zomermaanden oefenen op de 1.200km speciale routes voor mountainbikers in het 
Zillertal. (www.zillertal.at)  
  
Ontdek de Balkan 
De combinatie van mediterraan en landklimaat, de spectaculaire landschappen, de authenticiteit en 
het prijsniveau zijn troeven voor een bergvakantie in een van de Balkanlanden. Bovendien verbindt 
de nieuwe Via Dinarica (http://viadinarica.com) de Alpen met Albanië. Dit 1.200km lange wandelpad 
voert door de bergen van Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Kroatië, Montenegro, Servië en 
Slovenië. Volgens het toonaangevende magazine National Gegraphic is de Via Dinarica de beste 
nieuwe reisbestemming voor 2017.  Tijdens het Antwerpse Vakantiesalon geven verschillende 
reisorganisaties in Hal4 nog meer informatie over vakanties in de Balkanlanden: Albanië 
Skanderbegtours (www.skanderbegtours.com), Croatia Experience (www.croatiaexperience.be ), 
Herzegovina Lodges (www.herzegovina-lodges.com), Montenegro Reizen 
(www.montenegroreizen.nl)  
  
Nieuw in Afrika: Ethiopië 
Nog nooit waren zoveel Afrikaanse exposanten op het Antwerpse Vakantiesalon aanwezig als dit 
jaar: strandverblijven, safari’s, individuele of groepsrondreizen, cruises en avontuurlijke reizen. 
Dynasty Ethiopia is een Belgisch-Ethiopische reisorganisatie die het onbekende maar wondermooie 
land wil promoten. Bijzonder is de begeleide 7-daagse trekking door de hooglanden van de provincie 
Wollo. Schitterende uitzichten wachten op de trekker. Na een drink tijdens de zonsondergang logeer 
je in tenten bij de plaatselijke bevolking die ook voor de maaltijden zorgt.  Deze reis combineert 
daarenboven een bezoek aan de in de rotsen uitgehakte historische kerken van Lalibela (Unesco-
werelderfgoed). Meer informatie op de stand van Dynasty Ethiopia in Hal 4 
(www.dynastyethiopiatours.com) 
 
City-trippen in de bergen: Madrid, Milaan of …Berlijn 
Dat Madrid de hoogste gelegen hoofdstad van Europa is, merk je vooral wanneer je de schitterende 
omgeving van de Spaanse hoofdstad bezoekt. Imagine Travel biedt een 9-daagse self drive tour aan 
die een verblijf in Madrid combineert met bezoeken aan de fraaie kunststeden Avila, Salamanca, 
Caceres en Toledo. (www.imaginetravel.be, Hal4). 
Het familiehotel Foresteria ligt midden in de natuur van Piemonte in Noord-Italië. In de 
wintermaanden ga je hier skiën of langlaufen en ’s zomers staan kanoën, wandelen en zwemmen in 
de meren op het programma. Wie toch de stad mist, gaat op uitstap naar Milaan 
(www.foresteriavalsesia.com, Hal 2).  
Berlijn is hip en een populaire bestemming. Echte bergen mag je hier niet verwachten maar Berliner 
Luft organiseert in de Duitse hoofdstad verschillende begeleide themawandelingen in het 
Nederlands. Bij een bergwandeling, beklim je de 66 meter hoge Kreuzberg! (www.berlinerluft.be , 
Hal 2) 
 
Fietsen in de Kaukasus 
Door de nieuwe directe vluchten van Brussel naar Jerevan wordt reizen naar het mooie Armenië heel 
wat makkelijker. Het land combineert hooggebergte en een uitzonderlijk cultureel erfgoed. Wie het 
land en de Armeniërs beter wil leren kennen, en dat op een avontuurlijke maar veilige manier wil 
doen, moet voor een begeleide fietstour van Sovjetreizen kiezen. De touroperator biedt trouwens 
niet alleen reizen naar Armenië aan. In Georgië staan begeleide groepsreizen of een self drive tour 
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op het programma. (www.sovjetreizen.be, Hal 4) In Georgië combineer je hooggebergte met een 
strandverblijf aan de Kaspische Zee. 
 
Anders dan Anders: Bergen in Taiwan en Zuid-Korea 
Verschillende reisorganisators stellen tijdens het Antwerpse Vakantiesalon hun Aziëprogramma’s 
voor. Uiteraard vind je tussen het ruime aanbod ook trekkings naar het dak van de wereld in Nepal, 
Bhutan of Noord-India.  Wie een comfortabele en originele rondreis zoekt, moet het programma van 
reisorganisator Anders dan Anders inkijken. Een rondreis door Taiwan en Zuid-Korea brengt je naar 
sterk ontwikkelde grootsteden en de rust van het platteland. Je overnacht o.m. in een boeddhistisch 
klooster. Oude paleizen, rustieke dorpen, moderniteit en traditie staan op het programma voor de 
cultuurliefhebber. Kalkrotsen, mooie meren en nationale parken zijn dan weer prachtige omgevingen 
voor de natuurliefhebber. Dit alles wordt gecombineerd met een speciale maar geraffineerde 
keuken. Anders dan Anders bevindt zich net als de meest andere Azië-operators in Hal 4 
(www.andersdananders.be)  
 
Bergen? Bergen!  
Wil je de Noorse fjorden op een comfortabele manier bewonderen, ga dan aan boord van een schip 
van de Hurtigruten.  De cruiseschepen verbinden al decennialang de Noorse havenstad Bergen met 
het uiterste noorden van het land. Oorspronkelijk werden de Hurtigrutenschepen ingezet voor het 
snelle vervoer van post en vracht maar vandaag zijn het vooral toeristen die een comfortabele en 
betaalbare cruise boeken. (www.northandaway.be) (Hal 4). 
De hoogste toppen in Bergen in Henegouwen vind je bij de vroegere terrils rond de stad die 
ontstonden door de jarenlange mijnontginningen. Een beklimming van de Heribusterril lijkt 
makkelijker dan gedacht maar wordt beloond met een fraai uitzicht op de stad (www.visitmons.nl 
).  Om in Wallonië te skiën en te langlaufen moet je echter naar de Ardennen en de Oostkantons. Alle 
informatie over de pistes vind je voortaan op www.catpw.be/NL/ski.htm . Laat je in 2017 
daarenboven gastronomisch verwennen in het Zuiden van het land. Het hele jaar lang zullen Waalse 
streekproducten in de kijker staan, zoals Waalse kazen, bieren en wijnen. Een voorsmaakje krijg je in 
de Wallonië-zone in Hal 3 www.catpw.be   
 
Het Antwerpse Vakantiesalon vindt van 26 tot 30 januari 2017 plaats in de hallen van Antwerp Expo. 
Dit salon is Vlaanderens grootste vakantiehappening. De editie van 2016 kende met meer dan 81.000 
bezoekers een nog nooit geziene belangstelling. 
Meer informatie op  
www.vakantiesalon-vlaanderen.com en www.facebook.com/VakantiesalonVlaanderen 
 
---------------------------------- 
 
Info voor de redactie: 
- Vakantiesalon Antwerpen is een organisatie van Conceptum Exhibitions N.V. 
Projectverantwoordelijken: Christelle Fiore, 02/808.41.72, cfiore@conceptum.eu  en Valérie Obbiet, 
02/808.41.81, vobbiet@conceptum.eu  
-Perscommunicatie Vakantiesalon Antwerpen: Rezooh Erwin De Decker, 0475/49.10.20, 
erwin.dedecker@skynet.be 
-Communicatieverantwoordelijke Conceptum: Hélène Noterman, 02/808.41.61, 
hnoterman@conceptum.eu  
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