
Joker nodigt uit: reisbeurs Landencocktail op zondag 29/1 in Mechelen 
+ de laatste reistrends! 

Reisorganisatie Joker nodigt u graag uit op de 31 e editie van haar eigen reisbeurs 

Landencocktail, op zondag 29/1 in Lamot Mechelen.  

De reisbeurs Landencocktail is de avontuurlijkste reisbeurs van Vlaanderen, met als focus de actieve 

groepsreizen van Joker en haar partner Anders Reizen. De bezoekers vullen Lamot Mechelen 

traditioneel met gonzende gesprekken vol reisplannen, terwijl ze zich uitgebreid informeren over de 

reizen op hun shortlist. Het gaat van studenten tot 65-plussers, maar die dag zijn ze verenigd door 

hun passie voor duurzaam en avontuurlijk reizen. Waar de generatie jonge reizigers vroeger vooral 

met vrienden of lief de reisbeurs bezochten, brengen ze tegenwoordig vaak hun ouders mee. De 

meest populaire bestemmingen? Die tekenen zich ondertussen duidelijk af.  

35 reisvoorstellingen 

Inspiratie opdoen kan tijdens de meer dan 35 reisvoorstellingen waar een ervaren reisbegeleider 

één van zijn of haar favoriete bestemmingen uitgebreid voorstelt aan het grote publiek, aan de hand 

van foto’s, kaarten en inspirerende verhalen.  

80 infotafels over 120 bestemmingen 

Daarnaast zijn er ook een 80-tal infotafels over 120 bestemmingen. Hier is iedereen welkom voor 

een persoonlijke babbel met een reisbegeleider die ervaring heeft met een specifieke reis. Alle 

vragen, gaande van “Hoe is de politieke situatie in het land?”, “Kan ik deze trekking aan?” tot “Welk 

type rugzak of trolley neem ik mee?” worden hier gesteld en individueel beantwoord.  

Verder kunnen u en de reizigers op de Landencocktail: 

- kennismaken met het nieuwe reisconcept Joker Comfort Editions, waarbij een kleine groep 

die houdt van avontuur en comfort samen op reis gaat (persbericht over Joker Comfort 

Editions van datum 12/01/17 beschikbaar op aanvraag) 

- een Joker-groepsreis boeken, waarbij ze het handige Vroegboekcadeau ontvangen: een 

kwaliteitsvolle rugzak van Vaude en een WakaWaka Power+ Solar Charger. Voor reizen uit 

het Joker Comfort Editions-aanbod is er ook een kennismakingskorting tot €100. 

- zich informeren over het aanbod individuele reizen van Joker en de Vroegboekvoordelen van 

januari.  

- informatie vragen over vliegtickets en de meest efficiënte vliegroutes, en waarom die 

tijdens de Vroegboekactie in januari extra voordelig zijn. 

- meer te weten komen over het reisaanbod van onze partner Anders Reizen en de 

jongerenactiviteiten van Karavaan vzw. 

- een informatiesessie over de erg populaire  opleiding tot reisbegeleider bijwonen, 

georgansieerd door Karavaan vzw (vooraf inschrijven verplicht) 

- zich laten inspireren door Jacqueline Goossens, die vertelt over hoe New York haar thuis 

werd 

De reistrends voor 2017 tekenen zich af 

Het nieuwe seizoen is nog maar een goede maand gestart, maar de bezoekerscijfers van de 

groepsreizen op www.joker.be wijzen een duidelijke top 10 van bestemmingen aan.  

https://www.joker.be/nl/reisvoorstellingen-landencocktail
https://www.joker.be/nl/landencocktail-infotafels
https://www.joker.be/nl/brochure/comfort-editions
http://www.joker.be/vroegboekactie
http://www.andersreizen.be/
http://www.karavaan.be/
http://karavaan.be/activiteit/infomoment-reisbegeleider
http://www.joker.be/


Erg opvallend is dat het Amerikaanse continent dit jaar de interesse van zeer veel reizigers weet te 

trekken. Latijns-Amerika palmt met Peru de eerste plaats in van de top 10 (tegenover een 9de plaats 

vorig jaar), Noord-Amerika neemt met Canada en de VS respectievelijk plaatsen 3 en 4 voor haar 

rekening. Verder zien we de combinatie Argentinië – Chili gezakt naar plaats 5 (vorig jaar nog de 

nummer 1) en mogen we Colombia (6) en Mexico (7) verwelkomen in de top 10. Costa Rica daalt van 

de 2de naar de 8ste plaats dit jaar. 

Geen Azië-jaar dan? Toch wel: met een 2de plaats voor Indonesië, klassieker Thailand op plaats 9 en 

allrounder Sri Lanka op plaats 10 geeft reizend Vlaanderen aan dat het continent van de glimlach 

aanstekelijk blijft werken. Opvallende rijzende ster dit jaar is ongetwijfeld Kirgizië, dat met een 13de 

plaats net buiten de top 10 valt maar toch op uitzonderlijk veel interesse kan rekenen. Dit onbekende 

land met ruige bergketens en weidse vlakten is een paradijs voor wie houdt van wandel- en 

trektochten in de ongerepte natuur, de eenvoudige gastvrijheid van de locals apprecieert en graag in 

yurts wil overnachten.  

Afrika hebben reizigers het liefst in de vorm van safari’s in bv. Tanzania (plaats 12) of van de 

Afrikaans-Portugese mix op de Kaapverdische eilanden (plaats 16).  Wat Europese bestemmingen 

betreft, blijven Scandinavië (15) en de Balkan (20) ook dit jaar het meest in trek.  

Mogen we u verwelkomen op de Landencocktail?  

We nodigen u graag uit op onze Landencocktail. De persverantwoordelijke (Marij Lambert) is 

aanwezig om interessante gesprekken te regelen met medewerkers of reisbegeleiders. Zodat u 

gemakkelijk en snel écht feeling kan krijgen met de nieuwste reistrends in avontuurlijke 

bestemmingen, en gepakt met authentieke, betrouwbare content naar uw schrijfplek kan.  

We ontvangen graag een bevestiging van uw aanwezigheid via een reply op dit bericht. We zetten 

uw naam dan op de gastenlijst aan de inkom.  

Alle info en programma op www.landencocktail.be 

Reisbeurs Landencocktail praktisch: 

zondag 29 januari 2017 

van 11 -18 uur 

Congres- en erfgoedcentrum Lamot 

Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen 

Inkom voor bezoekers: €4 

Over Joker 

Joker is gespecialiseerd in avontuurlijke groepsreizen, voordelige vliegtuigtickets en individuele 

reizen. Sinds de oprichting in 1981 is Joker een pionier in duurzaam toerisme. Als eerste 

onafhankelijke Belgische touroperator ontving Joker het Travelife duurzaamheidscertificaat en kreeg 

dit in 2016 opnieuw toegekend! Joker maakt deel uit van het Joker ViaVia Netwerk, waar ook vzw 

Karavaan, Anders Reizen, de ViaVia Joker Reiscafés, het Projectenfonds en de ViaVia JokerTourism 

Academy deel van uitmaken. Joker heeft 10 verkoopskantoren in Vlaanderen en Brussel en stelt een 

75-tal mensen te werk. 

www.joker.be  -  www.facebook.com/jokerreizen  -  www.twitter.com/jokerreizen - 

www.instagram.com/jokerreizen 

 

http://www.landencocktail.be/
https://www.joker.be/nl/reisblog/joker-krijgt-als-eerste-belgische-touroperator-het-travelife-duurzaamheidslabel
http://www.joker.be/
http://www.facebook.com/jokerreizen
http://www.twitter.com/jokerreizen
http://www.instagram.com/jokerreizen

