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Pionier toegankelijk reizen WeTravel2 pakt uit met aangepaste ballonvaarten

Sinds 2 jaar zet WeTravel2 de reiswereld op z’n kop! Fysieke beperkingen door ziekte of ouderdom 
vormen niet langer een barrière om zorgeloos met vakantie te gaan. De afgelopen twee jaar stelde 
WeTravel2 maar liefst 650 personen een reis op maat voor. Daartoe werden er solide partnerships 
opgezet met belangrijke spelers binnen en buiten de reissector. Ballonvaren is een nieuwkomer in 
het aanbod.

WeTravel2 werkt samen met meer dan 50 hotels en het aantal bestemmingen groeide tot 10. Begin dit 
jaar werden groepsreizen voor senioren en blinden gelanceerd, al blijft de focus individueel reizen. De 
unieke aanpak en volgehouden inzet werd in januari van dit jaar beloond met de Toerisme Vlaanderen 
Award voor ‘Bijzonder engagement - Iedereen verdient vakantie’.  Een mooie pluim op onze hoed die we 
met veel plezier in ontvangst namen. Alle bestemmingen en accommodaties werden persoonlijk 
bezocht door bezieler Kristof Steegmans of één van zijn medewerkers, wat uiteraard een grote troef is. 
Het lidmaatschap van het Garantiefonds Reizen biedt de reizigers alle zekerheid. 

Gloednieuwe reiskrant
Omdat het aanbod blijft groeien, wil WeTravel2 intensief communiceren met klanten en partners. Zowel 
online als o�ine. Een gloednieuwe reiskrant met een uitbreiding van het bestaande aanbod (o.a. 
Lanzarote, Zuid-Afrika en autovakanties in Italië) rolt deze week van de persen.

Up in the air!
Als pionier wil WeTravel2 grenzen blijven verleggen. Daarom organiseert de snel groeiende reisorgani-
satie nu ook ballonvaarten in samenwerking met Step up Ballooning. De mand van de luchtballon is 
speciaal ontworpen voor mensen met een fysieke beperking, maar ook voor bijvoorbeeld senioren die 
slecht te been zijn. Zo is de mand voorzien van een deurtje en indien nodig een comfortabele stoel. Aan 
comfort en veiligheid wordt ook hier het grootste belang gehecht.

REVA 2017
WeTravel2 tekent present op de REVA-beurs in Flanders Expo Gent (20-22/04/2017), de grootste infor-
matiebeurs voor personen met een beperking. Het uitgebreide aanbod en het nieuwe krantje worden 
er in primeur voorgesteld. Bovendien tonen we er voor het eerst onze toegankelijke ballonmand. 
Lezingen, o.a. over seniorenreizen, reizen voor blinden en slechtzienden, Dolphin Therapy, etc… bieden 
extra inzicht in de aanpak en �loso�e van WeTravel2 en stichter Kristof Steegmans.
(zie ook www.wetravel2.eu/agenda)

Over WeTravel2
Een tijdelijke of permanente fysieke beperking is geen belemmering om verre reizen te maken. Dat is het uitgangspunt 
van WeTravel2, dat een reisaanbod neerzet met fun, comfort en maatwerk als pijlers. De initiatiefnemer van WeTravel2 
Kristof Steegmans is ervaringsdeskundige. Als verwoed reiziger kan hij zich door een duikongeluk enkel nog verplaatsen 
in een rolstoel. Het verhinderde hem de afgelopen jaren niet om te blijven reizen en om zo een toegankelijk reisaanbod 
samen te stellen.

Het toegankelijke reisaanbod omvat vakanties in België en Spanje (Malaga, Marbella en Barcelona, op de Canarische 
Eilanden). Maar WeTravel2 reist ook verder weg naar Mexico, de Caraïben (Aruba en Curaçao) en zelfs Oost-Afrika (Kenia 
en Tanzania), waar de organisatie een boeiend en perfect toegankelijk safari-aanbod samenstelde. Allemaal bestem-
mingen die ook mét een beperking garant staan voor comfort, plezier en avontuur.
Meer info: www.wetravel2.eu
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