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VAKANTIESALON ANTWERPEN: 

5 EXTRA REDENEN VOOR EEN BEZOEK  

Straks opent het Antwerps Vakantiesalon, Vlaanderens grootste en gezelligste vakantiebeurs. Dit jaar 

ontdekt de bezoeker originele bergvakanties, fascinerende verre bestemmingen en test nieuwe 

vervoersmiddelen uit. 

Nieuwe themazones 

Dit jaar krijgen bergvakanties en mobiliteit extra aandacht. Bergvakanties zijn niet alleen tijdens een 

skivakantie populair maar zijn ideaal voor een actieve zomervakantie. Naast klassieke bestemmingen 

in Oostenrijk of Zuid-Tirol, vindt de bezoeker ook inspiratie voor bergvakanties in de Balkan, trekkings 

in Nepal of tochten in Peru.  Bij mobiliteit mag de bezoeker zich aan wandel-, fiets- en motovakanties 

verwachten maar er worden ook tal van nieuwe vervoersmiddelen voorgesteld die tijdens een 

vakantie populair zijn: elektrische fietsen, steps, segways of tandems kunnen ter plaatse uitgetest 

worden op een speciaal parcours. Populaire zones zoals cruises en de bed & breakfastvakanties 

krijgen uitbreiding en verhuizen daarom naar Hal 2. Campers en kampeervakanties zijn in hal 3 te 

vinden. Vrijwilligersvakanties hebben hun eigen zone in hal 4. 

Nieuwe bestemmingen 

Bezoekers die nu al naar de zon snakken, vinden op de stand van Corendon het nieuwe aanbod met 

bestemmingen in Bulgarije, Portugal en Spanje. Joker stelt een nieuw reisconcept voor dat avontuur 

met comfort verzekert. Dit jaar ontmoet je op de beurs ook meer exotische exposanten. Nieuw zijn 

o.m. exposanten met reizen naar Albanië, Suriname, Ethiopië, Madagascar, Bonaire en Peru. 

Gespecialiseerde tour operators zullen hun aanbod aan actieve vakanties, rondreizen of 

verblijfvakanties in de hele wereld presenteren.  Wie tips zoekt voor een kortbijbestemming vindt 

het Nederlandpaviljoen in Hal 4 terwijl andere bestemmingen in eigen land en de buurlanden hun 

diensten in Hal 1 aanbieden. 

Nieuwe randactiviteiten 

Naast de bijna 400 exposanten mag de bezoeker zich dit jaar aan een vol programma met extra 

activiteiten verwachten. Op het fietsparcours test je elektrische fietsen uit, in de duiktank krijg je 

een gratis duikinitiatie, ga skiën met de skisimulator. In de twee workshopruimtes worden 40 



gespecialiseerde presentaties, workshops of films voorgesteld. Rederij Veenstra laat je kennis 

maken met een cruiseschip dat in de Antwerpse haven bezoekers van de beurs verwelkomt (gratis 

shuttlebus vanaf Antwerp Expo).  

 

Nieuwe bezoekers 

Op zoek naar een vakantie voor het hele gezin? Genoeg aanbod in campings, vakantiedorpen of 

georganiseerde vakanties naar de meest exotische bestemmingen. Tijdens het weekend verwent de 

beurs samen met autocarbedrijf Diederik Reizen alle families: in de kids corner in Hal 2 komen de 

allerkleinsten aan hun trekken terwijl de ouders rustig de beurs bezoeken. 

 

Nieuwe prijzen 

De toegang tot de beurs is dit jaar verlaagd en bedraagt slechts 8 euro aan de kassa. Wie online de 

tickets aankoopt via de site van de beurs, betaalt daarenboven slechts 6 euro. Kinderen tot 16 jaar 

zijn steeds gratis. Op maandag 30 januari is Ladies Day: dames kunnen hun gratis ingangskaart via de 

site downloaden. Mannen zijn die dag uiteraard ook welkom. 

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

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 
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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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