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De vier kanten van vakantie onder één dak in Antwerpen  
 

Vakantie is een te belangrijk moment om het aan het toeval over te laten. Op het 

Vakantiesalon Antwerpen kunnen bezoekers talloze aanbiedingen vergelijken. Een 

persoonlijk gesprek met een deskundige operator onderbouwt de zekerheid dat men 

de juiste keuze maakt. Bovendien heeft deze deze maar liefst vier sub-beurzen aan 

boord. Aventuria, B&B Days en Let’s Camp richten zich naar respectievelijk de actieve 

avonturier, de genieter van kleinere charmeverblijven en de kampeerder/glampeerder 

onder tentzeil of op wielen.  

Het Vakantiesalon, Aventuria, B&B days en Let’s Camp: vier vakantietrajecten  

in Antwerp Expo, van 23 tot 26 januari 2020 

 

Vakantie te water  
Het water is een boeiend, activerend maar vaak ook uitermate relaxerend natuurelement. Geen wonder dat 

vakantie aan, op en soms ook onder water lonkt. Cruises, riviertoerisme, duiken of pleziervaren. We hebben 

het voor jou in huis in vele variaties. Ook voor als je geen ervaren zeerot bent.  

 

Wat is het belangrijkste: de reis of de bestemming?  
Talloze exposanten focussen op de reis.  Je vindt er safari’s in Afrika, formules voor kleine groepen, zeilreizen in 

Thailand, rondtrekken met eigen wagen in Ierland of Scandinavië, … dat is maar een greep uit het wervelende 

Slo Mo aanbod.  

Afrika, Azië, de Amerika’s en natuurlijk de verborgen pareltjes in Europa: bedenk een bestemming en je vindt 

ze hier. De exposanten kennen hun bestemming als geen ander, zodat ze de formule volledig aan jouw wensen 

en verwachting kunnen aanpassen. Het vakantiesalon is bovendien handig ingedeeld in verre en dichtbij 

bestemmingen. Genoeg inspiratie om platgetreden paden te verlaten of er juist wel op te blijven.  

 

Onderscheid moet er zijn 
Vakantiesalon: talloze dichtbij- en verweg bestemmingen voor alle budgetten. Met kant en klare formules, 

maar ook à la carte reizen. 

Aventuria: avontuurlijk en actief reizen en minder evidente bestemmingen in de heel of minder wilde natuur. 

Hiking, trekking, fietsvakanties, wildwater rafting en natuur zonder de ruis van de snelweg.  

B&B Days: grote keuze uit kleinere, charmante verblijven waar de persoonlijkheid van de uitbaters van af spat. 

Voor je het beseft ben je part of the family.  

Let’s Camp: tenten, kampeerwagens, mobilhomes en alle accessoires voor uitbundig kamperen.  Campings van 

één tot vijf sterren, van natuurlijk ongerept in verre uithoeken tot full option comfort en animatie.   

 

Beleef het Vakantiesalon 
De kidsroute: standhouders met een groot hart voor kinderen zijn goed herkenbaar. Gemakkelijk om 

kindvriendelijke en dus gezinsvriendelijke reisformules te verkennen. 
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Warm de avonturier in jou op aan de klimmuur, of in de duiktank. Pointeurs en tireurs verzamelen rond de 

petanquebaan. Bien sûr. 

Volg interessante reisbloggers ‘live’ op een van de podia of laat je volstromen door de reiservaringen, de tips 

and tricks en adviezen van vakantiedeskundigen.  

Test Aankoop geeft je advies over je rechten als vakantieconsument.  

Proef de sfeer: degusteer de specialiteiten en proef exotische menuutjes. Talloze exposanten zetten de 

lekkerste gerechtjes uit de streek die ze vertegenwoordigen op tafel. De Peruaanse keuken bijvoorbeeld,  is een 

revelatie omdat hun aardappel, hun maïs en hun pepers de wereld culinair hebben gevormd.  In de houten 

Oostenrijkse Tiroler Stube kom je helemaal in de yo-de-la-hi-ti sfeer. Proef van de wijnen, de Umblachter 

shnaps of het Hofküche-lekkers.  

 

Voordeel: online reserveren  
Wil je liever niet aan de kassa aanschuiven? Wil je genieten van het voordeeltarief? Wil je iemand met een 

ticket onder de kerstboom verrassen? 

Het online ticket kost € 7,50, aan de kassa kost het € 10,- (KLIK HIER) 

Eén ticket – vier beurzen 

 Vakantiesalon: met dichtbij en verweg bestemmingen voor alle budgetten 

 Aventuria: avontuurlijk en actief reizen en minder evidente bestemmingen 

 B&B: grote keuze uit kleinere, charmante verblijven  

 Let’s Camp: materiaal voor uitbundig kamperen en campingbestemmingen 

 

 

 

VOOR DE PERS  

Meer over  

 Vakantiesalon: https://www.vakantiesalon-antwerpen.be/   

 Aventuria: https://www.beursaventuria.be/  

 B&B Days: https://bnbdays.be/  

 Let’s Camp: https://letscamp.be/    

Contact en bereikbaarheid: https://www.vakantiesalon-antwerpen.be/praktische-informatie-new/  

Copyrightfree foto’s: https://www.vakantiesalon-antwerpen.be/fotos/  

Contactpersonen: 

PR:  Pit De Jonge pit@shiptoshore.be +32 (0) 475 902 524  

Communicatie: Valérie Obbiet vobbiet@conceptum.eu +32 2 808 41 81 /Marie-Sophie van den Abeele  mvandenabeele@conceptum.eu +32 

808 41 61 

 

Project Managers: Christelle Fiore cfiore@conceptum.eu +32 2 808 41 72 

Benoit Hodeige bhodeige@conceptum.eu +32 2 808 41 68 
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