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VAKANTIESALON ANTWERPEN:  
7 VERRASSENDE TIPS VOOR EEN ANDERE VAKANTIE 
 
Ook dit jaar ontdekt de bezoeker van het Antwerps Vakantiesalon tal van nieuwe vakantieformules 
en -bestemmingen. Een keuze van zeven tips voor wie echts iets anders wil doen tijdens de mooiste 
dagen van het jaar:  
 
VERLIEFD, VERLOOFD, GETROUWD 
Voor romantische zielen is een vakantie in een charmante bed & breakfast de ideale 
vakantieformule. Midden in een natuurgebied en precies tussen Lissabon en Porto biedt Quinta da 
Palmeira alle comfort om met zijn tweetjes volop van de vakantie te genieteen. Wie op zoek is naar 
een originele manier om een huwelijk te vieren, moet naar Italië. Casa Grimaldi in de Marken en 
Azienda Casalino in Toscane bieden speciale arrangementen aan om met de hele familie en vrienden 
een bijzonder huwelijksfeest te organiseren in een uitzonderlijke omgeving. Meer charmelogies en 
B&B’s vindt de bezoeker in de B&B EXPO zone in Hal 2 van de beurs.  
 
NEDERLANDS IN DE CARAIBEN  
Suriname is een van de weinige landen ter wereld waar Nederlands gesproken wordt en dat is 
handig om dit fascinerende maar onbekende land te ontdekken. De voormalige Nederlandse kolonie 
is voor het eerst met verschillende aanbieders aanwezig op de beurs.  Een ontdekking van het land 
start in de hoofdstad Paramaribo. Van hier vertrekken verschillende avontuurlijke groepsreizen door 
het indrukwekkende bergachtige achterland en het regenwoud. Geniet echter ook van een paar 
dagen aan de eindeloze zandstranden. Ook het Caraïbische eiland Bonaire is Nederlandstalig en voor 
het eerst present op de beurs. Bonaire is een ideale bestemming voor duikers en snorkelaars. Het 
Den Laman Dive Resort ligt pal aan zee en is niet alleen voor sportieve duikers een gedroomde 
vakantiebestemming. Bonaire en Suriname vind je in Hal 4 van het Vakantiesalon. 
 
STIJLVOL KAMPEREN 
Belgen kiezen voor kwaliteit, ook bij een kampeervakantie. In Hal 3 vindt de bezoeker tientallen 
mogelijkheden om met de tent of camper op reis te gaan. Ciel à Village is een keten van campings die 
in Frankrijk uitsluitend vier- en vijfsterrencampings groepeert. Liever naar het noorden? Kamperen is 
een ideale manier om Zweden te ontdekken. De Zweedse Campingbond is voor het eerst in 
Antwerpen en biedt kwalitatieve campings aan die praktisch allemaal ruimte, rust en … een sauna 
bieden.  In Hal 3 vindt de bezoeker ook heel wat mogelijkheden om een comfortabele camper te 
huren of te kopen. Daarbij gaat het niet altijd om grote luxemodellen: nieuw en origineel is de 
compacte Caretta minicaravan die nostalgie met comfort en betaalbaarheid combineert en door 
Joelco verdeeld wordt (Hal 3).  
 
EEN OUD KONINKRIJK 



Spanje op een andere manier leren kennen? Ontdek Navarra, vroeger een koninkrijk en nu een van 
de kleinste regio’s in Spanje maar met een eeuwenoude geschiedenis waar Spaanse en Baskische 
culturen elkaar ontmoeten. Pamplona is hier de enige grootstad maar je zult meer genieten van de 
stille historische bergdorpen en de indrukwekkende landschappen. Fietsers moeten absoluut gebruik 
maken van de Vias Verdes, nieuwe fietspaden op voormalige spoorweglijnen. De stand van het 
Navarra vinden bezoekers in Hal 4. 
 
EEN LAND DAT VERDWIJNT 
Het noordelijke deel van het eiland Cyprus wordt al meer dan 40 jaar door Turkije gecontroleerd en 
is door een streng bewaakte grens van het Griekse deel in het zuiden gescheiden. Met een beetje 
geluk worden beide landsdelen weldra weer verenigd in een federale staat. Noord-Cyprus, een land 
dat enkel door Turkije erkend wordt, verdwijnt dan. Noord-Cyprus bezoeken, kan probleemloos met 
de packages die Corendon aanbiedt in Hal 4. 
 
EEN LAND DAT NIET BESTAAT 
Voor de Volksrepubliek China is Taiwan een land dat niet bestaat. Nochtans gaat Taiwan al jarenlang 
zijn eigen weg en behoort tot de meest welvarende landen ter wereld. Het land is een bezoek zeker 
waard om de levendige grootsteden te beleven maar vooral om op zoek te gaan naar het Portugese 
koloniale verleden en de ongerepte natuur in het bergachtige binnenland te ontdekken waar 
eeuwenoude tradities mooi samengaan met een moderne hedendaagse samenleving. Ga voor een 
begeleide groepsreis naar de stand van Anders dan Anders Reizen of naar de stands van de 
verschillende Azië-specialisten in Hal 4. 
 
AUSTRALIE DICHTBIJ 
België past bijna 100 maal in de deelstaat Western Australia maar heeft zesmaal zoveel inwoners. De 
dunbevolkte Australische regio biedt ongerepte natuur in verschillende klimaatzones, ellenlange 
zandstranden aan een kustlijn waar je vaak samen met dolfijnen zwemt. De levendige hoofdstad 
Perth is het culturele en economische centrum van de deelstaat en is binnenkort zelfs met een 
directe vlucht vanuit Europa bereikbaar. Alles over Australië bij de gespecialiseerde organisaties voor 
reizen naar Oceanië in Hal 4. 
 
Het Antwerpse Vakantiesalon vindt van 26 tot 30 januari 2017 plaats in de hallen van Antwerp Expo. 
Deze beurs is Vlaanderens grootste en gezelligste vakantiehappening. Het volledig programma van 
de animaties, workshops & presentaties staat op www.vakantiesalon-vlaanderen.com/animaties 
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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