
Joker nodigt uit: alles over reizen in Zuid-Afrika, Namibië, Botswana 

en Zimbabwe in Lamot, Mechelen 
 
Samenvatting: De natuurpracht en culturele rijkdom van Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en 
Zimbabwe spreken steeds meer reizigers aan. Maar mensen boeken de bestemmingen niet zomaar: 
ze gaan eerst op zoek naar specialisten die correcte antwoorden kunnen bieden op al hun vragen. 
Daarom brengt Joker een tiental gespecialiseerde organisaties samen in Lamot Mechelen voor de 
allereerste reisbeurs over Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Zimbabwe. Op zondag 10 september. 
Want boeken in september biedt de beste garantie op een goedkoop ticket én een grote keuze aan 
accommodatie. 
Contact: Jeroen Vincken, persverantwoordelijke, 0478 58 52 26 
 
Reizen naar zuidelijk Afrika zit in de lift. Dat zien we in de praktijk. Vooral Zuid-Afrika is populair: de 
voorbije 4 jaar steeg het aantal dossiers opgemaakt in de Joker-kantoren met meer dan 20 %. Het 
land prijkt zelfs in onze top 5 wat betreft de verkochte vliegtickets. Maar ook Namibië, Botswana en 
Zimbabwe doen het goed. 
“Logisch ook”, aldus Annick Holvoet, Senior Product Manager van Joker en ervaren Afrika-reiziger. 
“De natuur in zuidelijk Afrika is ronduit spectaculair, zowel de dierenpracht als de verbluffende 
variëteit aan landschappen. En de mogelijkheden om daarvan te genieten zijn eindeloos: een 
safaritocht met open jeep bij valavond, te voet de bergen in of een duin omhoog, een idyllische 
bootcruise met verrekijker in de hand, … Of gewoon: met een drankje in de hand bij een 
roodgekleurde ondergaande zon.” 
 

Zuidelijk Afrika: voor ieder wat wils 
Zuidelijk Afrika is een topbestemming voor elke reiziger. Avonturiers kunnen raften of 
bungeejumpen, rustzoekers relaxen aan het strand. Er zijn ontelbare mogelijkheden tot trektochten 
in de bergen of de woestijn. Natuurliefhebbers kunnen hun ogen uitkijken in de vele natuurparken, 
terwijl cultuurliefhebbers zich verdiepen in de rijke geschiedenis van de vier landen. Napraten kan 
met een lokaal wijntje in de hand, en zicht op de Tafelberg of andere natuurpracht. 
Zuid-Afrika en Namibië zijn perfecte bestemmingen voor wie reist met kinderen. Zowel Zuid-Afrika, 
Namibië, Botswana als Zimbabwe zijn geschikt om met een huurwagen te doorkruisen. En slapen? 
Dat kan in een hotel, een lodge, of onder de blote sterrenhemel. 
 

Goed geïnformeerd op reis 
Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Zimbabwe: niet onbemind, maar wel redelijk onbekend. “De 
interesse is er zeker, maar heel wat potentiële reizigers zitten met vragen die ze willen voorleggen 
aan specialisten. Met de Afrikabeurs willen we tegemoetkomen aan die vraag”, zegt Luc Callewaert, 
Algemeen Directeur van Joker. 
Op de Afrikabeurs kunnen de aanwezigen in gesprek gaan met experts, en inspiratie opdoen over 
individuele reizen en groepsreizen naar Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Zimbabwe tijdens 
reisvoorstellingen. Geen vage beloftes en algemene informatie. Maar concrete tips en tricks op 
maat van elk land en elke reiziger. 
 

Boeken in september = goedkoop op reis in de zomer 
Meer dan 35 jaar ervaring in de reissector leert ons dat september het beste moment is om een reis 
naar zuidelijk Afrika tijdens de populaire vakantieperiodes te boeken. Dan ben je zeker dat je nog 
een betaalbare vlucht hebt, en beschikbaarheid in de beste lodges of op de leukste kampeerplaatsen. 
En is er gegarandeerd nog plaats in de groepsreizen naar deze regio. 
Dus: net terug van vakantie en al een nieuwe boeken? “Dat klopt”, zegt Callewaert. “Het begrip 
lastminute zit stevig ingebakken bij Belgische reizigers, maar voor vliegtickets naar verre 
bestemmingen vallen er zelden lastminute nog interessante deals te rapen. Hoe vroeger je een ticket 



boekt, zeker voor het hoogseizoen, hoe goedkoper. Tenzij er plots één of andere promotie uit de 
lucht valt. Dat weet je natuurlijk nooit op voorhand.” 
Deze en andere tips lanceerden we op 17 augustus met onze campagne #OprechtOpReis. Daarbij 
willen we komaf maken met de vele mythes die circuleren over o.a. vliegtickets boeken en pleiten we 
voor meer transparantie in de luchtvaartindustrie. 
 

Praktisch 
De reisbeurs over zuidelijk Afrika is een initiatief van Joker en British Airways. 
Zondag 10 september van 10u30 tot 17u00 
Congres- en erfgoedcentrum Lamot in Mechelen, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen 
Toegang is gratis maar inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen per reisvoorstelling is beperkt. 
Alle info en programma op www.reisbeursafrika.be.  
>>> 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. 
>>> Wenst u meer info over de beurs of in gesprek te gaan met één van de aanwezige experten? 
Jeroen Vincken, persverantwoordelijke, 0478 58 52 26 
 

Op de kalender 
-      Zondag 22 oktober 2017: Reisbeurs USA (Lamot Mechelen) 
-      Woensdag 11 oktober: infoavond sneeuwreizen (ViaVia Antwerpen) 
-      Zondag 12 november 2017: Reisbeurs Canada (Lamot Mechelen) 
-      Zondag 14 januari 2018: Landencocktail, avontuurlijke reisbeurs van Joker, Karavaan en 

Anders Reizen (Lamot Mechelen) 
 
Met deze thematische beurzen komt Joker tegemoet aan de vraag van reizigers naar 
gespecialiseerde informatie, gebracht door experten. 
 

Bijlages 
Beeld reisbeurs, sfeerbeeld Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Zimbabwe. Bij gebruik sfeerbeelden: 
graag vermelden van correcte copyright: “Joker”, “naam fotograaf”. 
 

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