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VAKANTIESALON ANTWERPEN:  

BOORDEVOL PROGRAMMA MET RANDACTIVITEITEN 

 

Wie naar het komende Vakantiesalon in Antwerpen gaat, moet daar genoeg tijd voor 

uittrekken.  Naast de vele exposanten in alle hallen van Antwerp Expo, bieden de organisatoren een 

hele reeks gratis randactiviteiten. Het wordt moeilijk kiezen tussen de vele workshops, initiaties, 

films en andere animaties.   

 

WORKSHOPS, PRESENTATIES, FILMS 

Het Antwerps Vakantiesalon verwelkomt steeds meer exposanten met originele en vernieuwende 

vakantieformules. Om die nog beter te laten kennen, biedt het salon dit jaar een boordevol 

programma met randactiviteiten. 

Door de toevoeging van een tweede workshopruimte, wordt het aantal presentaties drastisch 

verhoogd. Op het programma staan onder meer presentaties over reizen naar en in Namibië, 

Canada, Antarctica, Noorwegen, Berlijn, Iran, Japan of de Transsiberië Express.  Gespecialiseerde 

organisaties bieden daarenboven ook workshops over cruises, starten met een B&B in het 

buitenland, taalinitiaties of kamperen.  In totaal staan tijdens vier dagen maar liefst 40 presentaties 

en workshops geprogrammeerd die in Hal 1 en Hal 3 plaatsvinden. 

 

FIETSEN, SKIEN, DUIKEN 

Wie plannen heeft om met een elektrische fiets op vakantie te gaan, moet absoluut naar de 

demonstraties van Mintjens Fietsen gaan of de fietsen uittesten op het 

fietsparcours.  Reisorganisator Zuiderhuis biedt daarenboven een mooi aanbod aan reizen met 

elektrische fietsen. 

Bergvakanties krijgen tijdens deze editie speciale aandacht. In Hal 3 test je je kennis met een 

skisimulator. De sneeuw moet je er maar even bij fantaseren.  

In Hal 4 zorgt NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -sport) voor sensatie. In 

een grote watertank kunnen bezoekers onder leiding van gediplomeerde instructeurs een 

duikinitiatie volgen. Een unieke bestemming voor duikers is Bonaire in de Caraïben. Het Bonaire Dive 

resort is voor het eerst aanwezig op de beurs en biedt naast duikvakanties ook avontuurlijke 

vakanties op het eiland aan. 



 

WIN EEN CITROEN 2CV OF ONTMOET DE WINNAARS 

Bij een vakantiesalon horen beurscondities en exposanten die reizen verloten. Vakantiesalon 

Antwerpen doet nog beter: zo maak je bij Shinga Fietsen kans om een elektrische fiets te winnen en 

wie naar de stand van Hotel de la Rançonnière komt om een verblijf te reserveren, maakt kans om 

een Citroën 2CV te winnen. 

Wil je weten welke de beste B&B’s in het buitenland zijn? Kom dan op vrijdag 27 januari naar de 

beurs want dan worden om 17u00 de trofeeën uitgereikt van “Logeren bij 

Belgen/bestchambresdhotes.com”. 

 

KINDEREN WELKOM 

Op zaterdag en zondag verwent autocaroperator Diederik Reizen alle kinderen (en hun 

ouders).  Animatoren zijn in Hal 2 in de Kid’s Corner actief en zorgen er voor knutsel- en spelplezier 

terwijl de volwassenen ontspannen de beurs bezoeken. 

 

Het Antwerpse Vakantiesalon vindt van 26 tot 30 januari 2017 plaats in de hallen van Antwerp Expo. 

Dit salon is Vlaanderens grootste en gezelligste vakantiehappening. Volledig programma van de 

animaties, workshops & presentaties staat op de pagina ‘animaties’ van het salon.  Alle informatie op  

www.vakantiesalon-vlaanderen.com en www.facebook.com/VakantiesalonVlaanderen 

 

---------------------------------- 

 

Info voor de redactie/Niet voor publicatie 

-Journalisten en fotografen die in het bezit zijn van een perskaart hebben samen met een partner 

gratis toegang tijdens alle beursdagen.  

-Eerder verschenen persberichten vindt u op: www.vakantiesalon-vlaanderen.com/pers/  

- 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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