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VAKANTIE MET DE KIDS:  
CENTRAAL THEMA TIJDENS VIER VAKANTIEBEURZEN  
 
Tijdens het Vakantiesalon Antwerpen krijgen gezinsvakanties extra aandacht. Exposanten met een 
specifiek aanbod zijn makkelijk terug te vinden op de kidsroute. Steeds meer reisorganisaties 
bieden avontuurlijke gezinsvakanties aan op verre bestemmingen. 
 
De zomervakantie is nog veraf maar wie met de kids op vakantie gaat en vastzit aan de 
schoolvakanties, moet nu al plannen. Vakantiesalon Antwerpen maakt het makkelijk voor de ouder(s) 
want reisorganisaties met een gespecialiseerd aanbod zijn tijdens de vier beursdagen makkelijk 
herkenbaar en terug te vinden. Bezoekers kunnen bij de ingang een speciaal beursplan oppikken met 
de kidsroute waarop alle reisorganisaties aangeduid staan met gezinsvakanties. 
 
Campings en verhuringen zijn klassiekers voor gezinsvakanties. Het vakantieaanbod voor gezinnen is 
de jongste jaren echter enorm toegenomen, ook voor andere formules. De ‘kidsroute’ leidt daarom 
door de verschillende beurshallen langs exposanten met arrangementen in campings, in bed & 
breakfasts, vakantieappartementen, hotels en zelfs op cruises.  
 
Opvallend is het grote keuze aan avontuurlijke en verre gezinsreizen die door tal van exposanten 
aangeboden worden en dat in verschillende prijsklassen. Vos Travel stelt verschillende 
fietsarrangementen voor die aangepast zijn aan de allerjongsten en die je vooral de buurlanden 
landen ontdekken. Ongwé Tours biedt reizen door Namibië aan voor families met kinderen vanaf zes 
jaar en dat voor traditionele gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen of eenoudergezinnen. Woni 
Safaris heeft een jarenlange ervaring met ‘safari’s voor kids in Oostelijk Afrika. Het Zuiderhuis is fier 
op een groot aanbod met actieve wandelreizen, ezeltjestochten of aangepaste formules in IJsland. 
Kiddo Travel specialiseert zich in de coolste vakanties met de kids naar Zuid-Afrika, Florida en 
Thailand. Wil je naar Eurodisney Parijs of Harry Potter in Londen ontmoeten, dan moet je naar de 
stand van Opportunity Travel. 
 
Vakantiesalon Antwerpen, Aventuria, B&B Days en Let’s Camp vinden van donderdag 24 tot en met 
zondag 27 januari 2019 plaats in de hallen van Antwerp Expo. Bezoekers aan een van de vier beurzen 
hebben meteen ook gratis toegang tot de andere vakantiebeurzen, tot de animaties en presentaties. 
Tijdens het weekend is kinderopvang voorzien.  
Meer informatie over de beurzen op www.vakantiesalon-antwerpen.be , www.bnbdays.be, 
www.letscamp.be, www.beursaventuria.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  
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- 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 , Natascha 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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