
De vakantie begint in 
Antwerpen al  

op 23 januari ‘20 

Vakantiesalon Antwerpen, 
Aventuria, B&B Days en Let’s 
Camp maken alle facetten 
van de naar maat gemaakte 
vakantie mogelijk.  
Reizen, verblijf, ontspanning en 
verwondering in 300 variaties. 
Loop langs bij kleinschalige 
organisaties die taylor made 
werken, die hun programma’s 
kennen en onder controle 
hebben en die de persoonlijke 
voorkeuren in werkelijkheid 
ombouwen.  

 

23 – 26 januari – Antwerp Expo, Antwerpen 

 

Vakantiesalon 
Antwerpen 
Speciale items: 
vakantieformules voor singles. 
Op het dak van Afrika gaan 
staan. Logeren in het hart van 
de geheime Inka vallei. 
Begeleide verkenningstochten 
door Indonesië.  
Een uitgestippelde reis langs de 
rijke paleizen van de Indische 
Maharadja’s.  
Duiken in de glasheldere 
Egeïsche zee. Hotels, busreizen, 
geplande rondritten, kamelen 
en paardenexpedities, safari’s 
en veel, veel meer.  



Aventuria  
Meevaren met een cargo over 
de zeven zeeën. Ski mee met 
Dixie Dansercoer naar de 
Noordpool. Op de motor langs 
de Amerikaanse higways, de 
Noorse Fjorden of door het 
Zwarte Woud. Actieve reizen 
naar de nieuwe 
topbestemmingen, Jordanië, 
Lapland en Tanzania. 
Mountainbiken, hiken, 
kajakken, wildlife beleving, of 
een avontuurlijke survivaltour. 
Met ervaren Nederlandstalige 
begeleiders.  

 

 

B&B Days 
Logeren bij een B&B is 
genieten van de gastvrije 
huiselijkheid, van de 
uitzonderlijke omgeving, van 
het luilekker niks doen tot 
uitstekend tafelen.  
B&B bij landgenoten vergroot 
het plezier want de uitbaters 
zijn zeer vertrouwd met de 
omgeving, de gebruiken, de 
leukste plekjes en de dingen die 
je niet mag overslaan.  
Kies uit B&Bs in heel Europa, tot 
in Marokko.  



Let’s Camp 
Een representatief overzicht 
van zelf-reis-zaamheid. 
Campingcars (campers) die zich 
aangenaam gedragen achter 
de wagen en zonder veel 
spierkracht rechtstaan. 
Kampeermateriaal voor de 
avonturier en de glamper.  
Afgezonderde natuurcampings 
tot de vijf sterren campings met 
alle comfort en diensten. 
Topcampings in Slovenië, 
Spanje, Frankrijk maar ook veel 
dichter bij huis.   

 

 

Wegwijzer 
Antwerp Expo ligt niet 
in de LEZ zone. Maar je 
kunt ook op andere 
manieren komen.  

Kidsroute -  kinderen welkom  
Uitgelezen programma’s 
met en voor uw 
kinderen. Geniet volop 
samen van vakantie.   

Wedstrijden - Niet zonder 
lege handen naar huis  

Welke prijzen zijn er te 
winnen?  

Meer weten = meer beleven  
Deskundigen delen hun 
ervaringen graag in  
workshops  

Ontmoet de bloggers 
Ontmoet de verkenners 
van uw vakantie   

  

 

Vakantiesalon Antwerpen, 
Aventuria, B&B Days, en 
Let’s Camp zijn 
georganiseerd door 
Conceptum NV   

 
Ship to Shore i.o.v. Belgian Boat Show & Vakantiesalon Antwerpen 

Ship to Shore: +32(0)3 232 37 19  
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Vakantiesalon Antwerpen + Let’s Camp + Aventuria + B&B Days – 23-26 january 2020 

Belgian Boat Show Ghent – 5 – 9 february 2020 

Belgian Boat Show on Facebook | Vakantiesalon Antwerpen on Facebook 

Organised by Conceptum NV/SA 

 

https://www.vakantiesalon-antwerpen.be/
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https://www.facebook.com/BelgianBoatShow/
https://www.facebook.com/VakantiesalonAntwerpen/
https://www.conceptum.eu/

