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       40 JAAR 

 

10 REIZEN DIE JE OP JE 40STE (NOG) MOET DOEN 

Over een paar dagen opent voor de 40ste keer het Vakantiesalon Antwerpen. Tijdens de feesteditie 

worden bezoekers extra verwend met exotische dans en muziek. De organisatoren vonden bij de 

talrijke exposanten alvast tips voor reizen die je absoluut op je 40ste moet geprobeerd hebben.  Wie 

dit jaar 40 wordt, krijgt een geschenk van het Vakantiesalon Antwerpen: alle dagen gratis toegang, 

op vertoon van de identiteitskaart. 

 

1. Street food in Vietnam 

De liefde van de Belg gaat door de maag. Vergeet de sterrenrestaurants en ontdek de authentieke 

street food in Vietnam: onbekende gerechten, uitleg alleen in het Vietnamees maar hoe langer de rij 

aan het kraampje, hoe beter het eten. Beleef het tijdens een Vietnam-Camdodja reis van het 

Zuiderhuis (Hal 4/Stand 4204 www.zuiderhuis.be ). 

 

2. Kitesurfen in Sri Lanka 

Aan de Oostkust bevindt zich een van de beste stranden ter wereld om te kitesurfen. Wie het 

eenmaal geprobeerd heeft, wordt verslaafd. Sri Lanka heeft nochtans nog veel meer te bieden. Laat 

je informeren door het specialistenteam van Aliya Reizen (Hal 4/Stand 4400  www.aliyareizen.be). 

 

3. Met de motorhome door Canada 

Geen files, eindeloze vrijheid, indrukwekkende natuur in een land waar je welkom bent: probeer het 

avontuur en trek met het gezin of vrienden voor een paar weken door Canada. Ga naar de stand van 

Wings ’n Weels en kies er tussen een tour in Oost- of West Canada. (Hal 4/Stand 4105, 

www.travelbyexcellence.be ). In Hal 3 ontdek je bij verschillende exposanten het comfort van 

moderne motorhomes. 

 

4. Bergklimmen in Charleroi 

De lelijkste stad van ons land? Ontdek het zelf want in Charleroi beklim je de oude terrils die nu 

natuurgebieden zijn, bezoek je het interessante Fotografiemuseum en de historische mijnsites en 

beleef je hoe de stad door street art extra kleur krijgt. Hal 1/Stand 1410, www.paysdecharleroi.be . 

http://www.zuiderhuis.be/
http://www.aliyareizen.be/
http://www.travelbyexcellence.be/
http://www.paysdecharleroi.be/


Oefen je klimkunsten tijdens Vakantiesalon Antwerpen op het spectaculaire touwenparcours van 

Oenanthe in Hal 1 (www.oenanthe.be). 

 

5. In je blootje in een B&B 

La Fenouillère is een van de weinige B&B’s voor naturisten. Beleef op kleinschalige manier in de 

Provence hoe naturisme bevrijdend werkt en ontdek de naturistenstranden van Zuid-Frankrijk.  Ga 

naar Hal 1/Stand 1405, www.chambres-dhotes-naturiste-provence.com  . Nog in Hal kom je in Zuid-

Franse sfeer tijdens een partijtje petanque en bezoek je stands van heel wat B&B’s uit binnen- en 

buitenland. 

 

6. Fietsen door Chili 

Op het einde van de wereld, tussen Andesgeberge en Oceaan, is Chili een fascinerende bestemming 

waar je in het langgerekte land alle klimaatzones doorkruist. Neem je tijd om het land te doorkruisen 

en kies een fietstocht. Chiletravel behoort tot de weinige gespecialiseerde reisorganisaties die de 

bestemming door en door kennen(Hal 4/Stand 4215), www.chiletravel.nl. 

 

7. Met de kids op safari 

Avontuur gegarandeerd: Zuid-Afrika Reizen biedt een kidsvriendelijke reis aan die je door het 

Krugerpark en langs spannende plekken voor jong en oud brengt. Hal 4/Stand 4911,  http://zuid-

afrikareizen.be. Liever naar Azië? Kies een van de voorstellen van Riksja Travel voor aangepaste 

reizen met kids naar Thailand of Indonesië.  Breng de kids mee naar de beurs: samen met Diederik 

Reizen (www.diederikreizen.be)  bieden we op zaterdag en zondag in Hal 1 kinderanimatie terwijl de 

mama’s en/of papa’s de beurs bezoeken of proberen weg te komen uit de escape room van Riksja 

Travel in Hal 4/Stand 4603 (www.riksjatravel.nl). 

 

8. Zeilen in Noorwegen 

Exclusief en avontuurlijk: langs de Noorse fjorden met het comfortabele privéjacht Syvia waarbij de 

schipper voor alles zorgt en jij lekker ontspant met Sailing Sylvia (Hal 2/Stand 2307). www.sailing-

sylvia.com . Nog veel meer mogelijkheden voor rivier- en zeecruises vind je in Hal 2. 

 

9. Werken tijdens de vakantie 

Vrijwilligerswerk in het buitenland, taalstages, studeren: WEP zet zich in voor een betere wereld en jij 

kunt meehelpen. Voor velen is zo een vakantie dé ervaring van hun leven. Info in de zone 

Wereldhulpplein in Hal 4, Stand 5105) www.wep.be.  
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10. Route 66 met de moto 

Alleen, met z’n tweetjes of in groep: een korte of een uitgebreide tour langs de legendarische Route 

66, dwars door de USA op een al even legendarische Harley Davidson: trek je leren pak aan en 

bezoek de stand van Route 66 Reizen (Hal 3/Stand 3401) www.route66reizen.nl.  

 

Het Vakantiesalon van Antwerpen is de gezelligste en grootste reishappening in Vlaanderen en vindt 

van donderdag 25 tot en met zondag 28 januari 2018 plaats in de hallen van Antwerp Expo. Alle 

dagen van 10u00 tot 18u00, op donderdag tot 20u00. Gratis workshops en presentaties in de 

workshopruimte in Hal 2 en de bloggerszone in Hal 4. Optredens in Hal 4. Wie in 1978 geboren werd 

en dit jaar 40 wordt, krijgt gratis toegang. 

Meer informatie over de beurs, het programma en voordelige ingangskaarten op www.vakantiesalon-

antwerpen.be  

Info voor de redactie: 

-Perscommunicatie Vakantiesalon Antwerpen: Erwin De Decker, 0475/49.10.20, 

erwin.dedecker@skynet.be   

-eerder gepubliceerde persmededelingen op www.vakantiesalon-antwerpen.be/pers/  

- Vakantiesalon Antwerpen is een organisatie van Conceptum Exhibitions N.V. 

Projectverantwoordelijken: Christelle Fiore, 02/808.41.72, cfiore@conceptum.eu , Valérie Obbiet, 

02/808.41.81, vobbiet@conceptum.eu , Natasha Pierle, 02/808.41.65, npierle@conceptum.eu  

-Communicatieverantwoordelijke Conceptum: Marie-Sophie Van den Abeele, 02/808.41.61, 

mvandenabeele@conceptum.eu  
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