
Vakantie start voor velen met groots feest in 
Antwerpen 

Net geen 80 000 bezoekers genoten volop van de vakantie-vibe die het voorbije 
weekend door de Antwerp Expo liep. Het Vakantiesalon is niet alleen een vaste 
afspraak voor de liefhebbers van verre en dichtbije bestemmingen, voor avontuurlijke 
reizen en ontdekkingen zoals trekkings, moto of kano-expedities en karavanen te 
paard. Ook liefhebbers die de intimiteit van de B&B, de tent of zelfs de campingcar 
zoeken komen hier tijd te kort.  

Afspraak met de wereld in Antwerpen 

Het persoonlijke contact tussen de overwegend kleinschalige operatoren en uitbaters 
leidde tot effectieve boekingen, reisaanvragen en zelfs nieuwe 
samenwerkingsformules. 
Zowel de B&B uitbaters – waarvan sommigen zelfs vanuit Marokko kwamen, als de 
reisoperatoren, met bestemmingen in Europa, Afrika, Azië als Zuid-Amerika waren 
enthousiast.  

De ‘à la carte’ aanpak is een van de pluspunten van het grootste reis en vakantie-
event van Vlaanderen. Het menselijk contact maakt het enorme verschil tussen een 
reis online boeken en de naar maat gemaakte programma’s. Diverse standhouders 
lieten weten dat dit event de boekingsverwachtingen overtreft.  

Olivier & Tinne van de B&B Les Mirandes: “Wij zijn absoluut fan van de B&B 
Days! De ideale plek om toekomstige gasten te ontmoeten en ideeën met de 
collega's uit te wisselen. Hier krijgen we de kans om uit de anonimiteit van het 
grote aanbod op het internet te treden en persoonlijke contacten te 
leggen...met tal van boekingen tot gevolg!” 

De bezoekers genoten van de gezellige sfeer en het warme onthaal. De diverse 
activiteiten zoals de klimmuur en de duiktank kregen volop deelnemers en ook de 
lezingen door zowel reisbloggers als andere vakantie-experten werden met veel 
interesse gevolgd. 

Het event verstevigt haar banden met de professionelen uit de reis- en 
vakantiewereld. De B2B drink – met enorme netwerking opportuniteiten- werd door 
ruim 500 mensen gesmaakt.    

Vroeger boeken dankzij nieuwe 
vakantiesalon datum 

Op vraag van standhouders en bezoekers wordt de volgende editie van 
vakantiesalon Antwerpen, Aventuria, B&B Days en Let’s Camp gehouden van 19 tot 
en met 22 november 2020. 



Door dit event vroeger te houden zal er meer ruimte in de reservaties voor het 
volgende vakantieseizoen zijn.  

Volgende bestemming: Belgian Boat 
Show 20 

Conceptum nv zet nu alle zeilen bij voor de Belgian Boat Show: de indoor watersport, 
waterrecreatie en watertoerismebeurs in Flanders Expo Gent  van 7 tot 9 februari 20. 

www.belgianboatshow.be 

Voor de pers: 

Download hier auteursrechtenvrije hi res foto’s: https://bit.ly/37CtI60 

Aftermovie: https://youtu.be/AzwPH8CjqfI  

Conceptum nv, be heard, be seen, be loved. 
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