
 
  

 

Blue Monday, het nieuwe Black Friday? 
 

Maandag 15 januari is het  Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. De euforie van de 

feestdagen rond Kerst en Nieuw is dan al lang weggeëbd, de goede voornemens zijn intussen 

gesneuveld, de vakantie lijkt nog heel ver weg in deze donkere dagen… Geen betere remedie om de 

winterblues te verjagen dan de zon op te zoeken om de nodige vitamine D op te slaan en onze 

mentale gezondheid een flinke boost te geven.  

Aangespoord door het  toegenomen succes van Black Friday in de retailverkoop, die vorig jaar in 

België echt goed op gang is gekomen,  lijkt nu ook Blue Monday aan populariteit te winnen in Europa. 

Touroperator Neckermann pikt deze trend op en zet dan ook, naar analogie met de Black Friday 

stunts, op de derde maandag van januari een aantal scherpe aanbiedingen in de markt. 

Verjaag de Blue Monday Blues:  trek naar de zon met de stunts van 

Neckermann 
Aan wie hoge nood heeft om  het druilerige weer achter zich te laten en op zonnekuur te gaan, geeft 

Neckermann een duwtje in de rug door met een reeks stunts uit te pakken. Al vanaf 299 EUR kunnen 

snelle beslissers er een week  tussenuit, zoals naar het zongarante Djerba met afreisdatum 20 en 27 

januari voor een all-in arrangement. Nog deze maand kan je naar Kaapverdië voor een week all-in 

voor 679 EUR of naar Marrakech voor een vijfsterrenverblijf all-in voor geen 450 EUR. 

Wie de blues denkt te verjagen door de vakantieplannen voor de zomer nu reeds concreet te maken 

kan zijn voordeel doen met de stunts van het hoogseizoen met kortingen tot meer dan 50%. Een 

weekje Marrakech all-in in een vijfsterrenhotel met de familie (2 volwassenen en 2 kinderen) 

(afreisdata 14 en 19/7) kan  al voor 2149 EUR. 

Hoogseizoen – stunts (prijzen in euro) 

 

Volwassenen 

+ kinderen vanaf tot 

1V+1k 999   

2V+1k 999 1999 

2V+2k 1999 2999 

 
 
Meer info:  



https://www.neckermann.be/promoties/stunt-van-de-dag.aspx 
https://www.neckermann.be/super-promotions/super-promo-du-jour.aspx 
 
 

OVER NECKERMANN  

Neckermann groeide sinds zijn ontstaan in 1979 uit tot één van de belangrijkste touroperators in 
België. De touroperator biedt diverse vakantieformules aan tegen lage prijzen: van vliegvakanties, 
autovakanties, wintervakanties en citytrips tot cruises en wereldreizen. Het aanbod gaat van all-
invakanties tot last minutes. Wereldwijd staan er 27.000 medewerkers klaar om klanten een 
onvergetelijke en zorgeloze vakantie te bezorgen. Neckermann België maakt samen met Thomas 
Cook en Pegase deel uit van Thomas Cook, één van de grootste reisconcerns ter wereld. 

Voor meer informatie: www.neckermann.be 
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