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       40 JAAR 
 

GENOEG REDENEN OM DEZE WEEK  
VAKANTIESALON ANTWERPEN TE BEZOEKEN 
 
Op donderdag 25 januari opent Vakantiesalon Antwerpen voor de 40ste keer. 400 exposanten geven 
professionele uitleg in het Nederlands over tientallen vakantieformules en bestemmingen: van een 
wandeltocht in de provincie Antwerpen tot een safari in Zuid-Afrika, een fietstocht in Albanië tot een 
taalvakantie in Zuid-Amerika. Dit jaar verwelkomt de beurs heel wat nieuwe exposanten en worden 
de zones voor cruises, B&B’s en kampeerders uitgebreid. Alle exposanten: 
http://www.vakantiesalon-antwerpen.be/exposantenlijst-2/  
 
Vakantiesalon Antwerpen wordt 40 jaar en viert dat samen met alle bezoekers: alle dagen zijn er 
exotische live optredens met dans en muziek op het podium in Hal 4. Al op de eerste dag openen 
jonge flamencodansers de beurs terwijl vanaf 17u00 zangeres Kathleen Aerts (ex K3) de bezoekers 
trakteert met Afrikaanse songs. Het volledig programma: http://bit.ly/2DTZ21J  
 
Bezoekers krijgen niet alleen informatie op de stands in de vier hallen van Antwerp Expo. In de 
workshopruimte in Hal 2 vinden alle dagen presentaties en workshops plaats. (Programma: 
http://bit.ly/2Dxfx6U). Jonge reisbloggers delen hun reiservaringen in de bloggersruimte in Hal 4. 
(programma: http://bit.ly/2DW5hlY). 
 
Ook exposanten zorgen op hun stand dit jaar voor animatie: bij Riksja Travel ervaar je hoe het is om 
uit een escape room te ontsnappen, in Hal 1 speel je een rustig partijtje petanque of klim je in het 
touwenparcours. Bij de stand van Nelos in Hal 4 duik je met instructeurs in een enorme watertank. 
Ontdek de nieuwste campers in Hal 3 en test er de nieuwste fietsmodellen op het fietsparcours. 
Tijdens het weekend verwelkomt Diederik Reizen de allerkleinsten voor kinderanimatie. Rederij 
Feenstra legt zelfs een shuttlebus naar de haven in waar je een van hun cruiseschepen bezoekt. 
 
Wie wordt dit jaar verkozen tot beste B&B in het buitenland? Kom naar de prijsuitreiking op vrijdag 
26/01 om 17u30 in Hal 2. Wie wint een luxueuze reis naar Zuid-Afrika?  De winnaar wordt 
zondagnamiddag 28/01 bekendgemaakt. Bestel je ingangskaarten voor de beurs online en maak kans 
om deze reis te winnen: www.vakantiesalon-antwerpen.be/tickets/  
 
Als je geboren bent in 1978 en dus dit jaar 40 wordt, dan moet je zelfs geen kaart aanschaffen want 
iedereen die even jong is als het Vakantiesalon Antwerpen komt gratis binnen. 
 
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.  
Meer informatie over de beurs, het programma en voordelige ingangskaarten op www.vakantiesalon-
antwerpen.be  
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-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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