
 
 

 

  

Wat zijn jouw reisplannen voor 2023? 

De beste wensen en een gelukkig nieuwjaar! Weet jij al waar jouw (droom) reis naartoe gaat 

dit jaar? Op Vakantiebeurs ontdek je de vele reismogelijkheden: van groepsreizen 

en soloreizen, van luxe cruises tot fiets- en kampeervakanties, van citytrips tot roadtrips. 

Ontdek in één dag de wereld tijdens Vakantiebeurs, 12 t/m 15 januari in Jaarbeurs, Utrecht.  

 

Wees er nog snel bij en bestel nu nog je ticket met €2,- korting in de online voorverkoop. Je 

profiteert van deze korting t/m 11 januari. 
  

Bestel je tickets 

  

  
 

  

WAAROM MAG JE VAKANTIEBEURS 

NIET MISSEN?  

• Boek jouw volgende vakantie tegen 

een voordelige prijs 

• Laat je volop inspireren over een 

volgende vakantie 

• Kom meer te weten over o.a. 

landen, culturen, bijzondere 

plekken en lokale keukens 

• Ontdek de vele reismogelijkheden: 

van groepsreizen en soloreizen, 

van luxe cruises tot fiets- en 

kampeervakanties, van citytrips tot 

roadtrips: ontdek het allemaal! 

• Avontuurlijke activiteiten: kom 

indoor surfen, duiken, klimmen, 

curlen, zet een VR-bril op en duik 

in het water met haaien en nog 

veel meer! 

  

  

https://www.vakantiebeurs.nl/tickets/?utm_source=jaarbeurs&utm_medium=TicketsEDMVakantiebeurs3utm_campaign=vkb2022&utm_source=nieuwsbrief-EDM7A_02012023_VRG&utm_medium=e-mail&utm_campaign=edm_Vakantiebeurs&vnuseg=vrg_int&email=EDM7A_02012023_VRG
https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZY65DsIwEER.JVU6cgIBpBUCgahoKGgt4yxhie0gH8nnG4IoQLQzbw4B88U0KCiW1SwPEmZlXmXBQD5dLMsyyE6A4iRJNza5c24u6I0dlUTLcIObc49Vmg7DkPS85doRvomXmzoSLTq79k4x23kjEDShH_zFEF4n_92x2rCsyPIiK0p2Ph3ikVRYk1eAk3HkrQiuHpwaDVgrdv5eiXvtLTbQm4aRdjGOGfgvDjVs0TqU0R2jn4boc.IJA90
https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZY65jsIwFEV.xVU6sgIBpCcEAlHRUNBaxnmYB7ZBXpKGf.dM0BQzmvbecxcJ88U0GaiX7axKGmZN1ZbJQTVdLJsm6acEI0iTVT6.C_EuGJ0fldzqdINbCK9VUQzDkPfiIWwg.BDfbhFIPjD4dQyG_2d0EsESxsFfHOF1st8d2w0v67Kqy7rh59MhG0mDHUUDOBlHPooU5iVIWcDO8PPvlay30aOC3ilONmQ4ZuB.cepgiz6gZndkfxrYz0n2ZmSEwi8A82
https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZY65DsIwEER.JVU6cgIBpBUCgahoKGgt4yxhie0gH8nnG4IoQLQzbw4B88U0KCiW1SwPEmZlXmXBQD5dLMsyyE6A4iRJNza5c24u6I0dlUTLcIObc49Vmg7DkPS85doRvomXmzoSLTq79k4x23kjEDShH_zFEF4n_92x2rCsyPIiK0p2Ph3ikVRYk1eAk3HkrQiuHpwaDVgrdv5eiXvtLTbQm4aRdjGOGfgvDjVs0TqU0R2jn4boc.IJA90
https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZYy7DoJAEEV.hYpOnipqMjEmGisbC9vNCuMyyixmH9D476tYmdiee_6pYbmaB4ZiXS3y0MGizKssGMjnq3VZhq6vgSV1pJVN7lKaK3pjJ5LoLrTQOve0mzQdxzEZ5ENqR.hVPnO69Y6F7b2pETShH_3VEN5mh.2p2omsyPIiK0pxOR.jyWRsyDPgbMp.SS35KUlpwIbF5TcfD9pbVDAYJUi7GKcP.IdDA712DT4iRjTRKyKWCt8A43


• Er is ontzettend veel te doen voor 

kids. Ontmoet Fien & Teun, scoor 

stickers door de verschillende 

activiteiten van de kidsroute en 

kom rollerskaten! 

  

Ontdek meer 

  

  
  

  
 

 

    

PERSOONLIJK REISADVIES PLEIN 

Er is oneindig veel aanbod aan 

vakantiebestemmingen, maar hoe kies je 

de juiste bestemming? Op Vakantiebeurs 

staan honderden deelnemers die unieke 

(onontdekte) bestemmingen onder de 

aandacht brengen, zich richten op 

ontspanningsvakanties, gezinsvakanties, 

kampeervakanties en nog veel meer. Er is 

voor ieder wat wils! Op het persoonlijk 

reisadvies plein in hal 8 staan er 

persoonlijke reisadviseurs voor je klaar om 

samen met jou te ontdekken welke 

vakantie er bij jou past. 
  
  

  
 

  

MAAK JIJ EEN DROOMREIS IN 2023? 

Op de Vakantiebeurs kom je ontdekken, 

beleven en genieten! Ga bijvoorbeeld naar 

het Theater Verre Reizen in hal 12 om 

allerlei specialistische reisorganisaties te 

ontmoeten. Of jouw droomreis nou naar 

Jamaica, Zanzibar, Thailand of Peru gaat; 

in dit theater kom je daar meer over te 

weten. Of kom meer te weten over 

rondreizen door Zuid-Afrika, Namibië en 

Botswana. 

  
  
 

  

   

  
 

https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZYy9DoIwGEVfxYmNvwICJl_MicbJxYG1KfAJFVpIf_DxqzCZuJ577mngWKROACnzLHYjZEmcR05BnBZlkrhxakAwPnLZ6eDNmKrRKr2RQI6uh96YWZ.CcF3XYGEDk4bjrnzn8GyNoHqyqkGQHO2qa8Xx5d_uj.xCIxLFJCIJrZ53bzMFttwKQH.L76RhYma8k4CtoNVv3luk1djBojrKpfFw_8B.2LUwSdPicBCI6gMA03
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PLATTEGROND 

Wil je je goed voorbereiden en alvast je 

route uitstippelen? Bekijk dan hier alvast 

de plattegrond. Let op: het kan even duren 

voor de plattegrond is geladen. 

 

Download de Jaarbeurs app op je 

smartphone en vind hier handige informatie 

voor jouw bezoek aan Vakantiebeurs! Vind 

routes op de plattegrond, artikelen en meer 

handige informatie.  

  

Download hier de app voor Android. 

Download hier de app voor iOS. 
  
  

  
 

 

  

Ontdek het eten van jouw komende vakantieland  

Alsof je op Hawaii zit…maximaal chillen kun je bij het Sunny Cars Aloha Terras in hal 8. Rijdt 

met Sunnycars naar het Aloha terras en proef hier een heerlijke hawaiiaanse poke bowl van 

Aloha Gaudi. Of ga jij liever voor een echte Amerikaanse burger vandaag? Vergeet ook niet 

om langs de wereldmarkt te gaan tussen hal 7 en 12! En drink je een gezellig drankje mee 

aan het eind van de middag in de Bierstube? 
  

Ontdek meer eten & drinken 

  

  

  
 

  

  
 

(advertorial) 
  

https://www.vakantiebeurs.nl/wp-content/uploads/2023/01/13-06-004-JAA-VKB-Plattegronden-Blow-Up-5x25-V1-HR.pdf?utm_source=nieuwsbrief-EDM7A_02012023_VRG&utm_medium=e-mail&utm_campaign=edm_Vakantiebeurs&vnuseg=vrg_int&email=EDM7A_02012023_VRG
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https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZY65bgIxEIZfhWq7vYEFpFGERJQqTYRoLeMdlgn2gHzsNry7iVEKJNr..BQsV.NooFl3izpqWLR1V0UL9Xy1btuorwqMJE08uOJXSnvEYF1SCtbxDGfvb25TltM0FaO8SPaEz8ifXaJHzntLfEEuP4I3wl2DVQhMGCZ3tISn.HP33W1F1VR1UzWtOPx8ZSlpsKdgAPP09VSUNDdJAwP2Rhxev7KRg8MBRjsIYp9h6sD7cOwhIf0Tze4zaT0pjXvyGh8A03
https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZY65DoJAEIbfho5bRU0mxkRjZWNhu1lhhFF2IHvA46_usTCx.c_vhtV64RUUm2qZ_x6WZV5lXkO_WG.K0vdDDUpST9ya5CGlvqHTJigJ976DztrRbNN0nudkkk.JlvATedspWuS40cRP5HTnrBJmcLpGYEI3m5smvMfHw7nai6zI8iIrSnG9nKKQVNiQU4Bx_PootVSjpJYBGyWuv1.RxM5gC5NuBbGNMHTgf9g3EJC_RC8A76
https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZY7LSsQwFIZfZVbdnSbpZTojBOmgKIogA3ZbMu2ZTjRJQy6tC9_92tkouP3_C1.Ht7ti0TzbVyVbFC9zVtHFcVbs9nm_qLHjWkglzeDTdyHcCaPzK0mNWi78EoL1N4TM85xO4kOYIPFa_YnJbKEbTUATSLRqFL0nGc1yQhlhOdAtUFrAU11D83yAVyVCwMGNpkcDBzXO8Gah.MxKaBg8HlPbn29j0K0fo_uQG4lx9icn8Qz3dy9V3dKMsvW.bY4PydrU2MuoOcLqeyWd0FbIwXDsddv89U0mEz0OfHJDK01IcN3w.8dLz_2v6eZrI7UY8BsA33
https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZY65rsIwEEV.hSpddngBpBFCAlHRUNBaJhnMQDwgL0nDv.thRIFEe9fTwt98GjRUi2ZWhh5mddkUwUA5nS.qOvT3FrSknljZ7CqlOaE3NioZ9_ECF_cedpnn4zhmg7xJdoTvyMvO0SGnnSG_Iecr77Swd29aBCb0oz0ZwnO63eybtSiqoqyKqhbHwy6JSY0deQ2Yxq_30kr9kKQYsNPi_P2VDOwtKhiMEsQuwdiB3_HQQUT6EE2eE9JS4T8A36
https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZY65DoJAEIbfho5bRU0mxkRjZWNhu1lhhFF2IHvA46_usTCx.c_vhtV64RUUm2qZ_x6WZV5lXkO_WG.K0vdDDUpST9ya5CGlvqHTJigJ976DztrRbNN0nudkkk.JlvATedspWuS40cRP5HTnrBJmcLpGYEI3m5smvMfHw7nai6zI8iIrSnG9nKKQVNiQU4Bx_PootVSjpJYBGyWuv1.RxM5gC5NuBbGNMHTgf9g3EJC_RC8A76
https://mailings.jaarbeursmail.nl/x/c/?ZY67DoIwFIZfxYlN7oianBgTjZOLg2tTyhGOtNX0Ao9fRRcT1..2.QJW6zIoyDd1lQUJVZHVaTCQletNUQT5EKA4SdKdje_cmwa9sbMSaxl66J172m2STNMUj3zg2hF_Im87cSQGdHbnnWL24Y1A0IR_so0hvC2Ph3O9Z2meZnmaF_x6OUVzUmFLXgEuZ8pHEVw9OXUasFXs_kuJRu0tdjCajpF2Ec4d_B8OLXzPLBq0DqVE.QIA01


  

Kom spelen met Fien & Teun op de 

Vakantiebeurs! 

Wist jij dat Fien & Teun ook naar de Vakantiebeurs komen? 

Op het Fien & Teun Kidsplein kunnen kinderen heerlijk 

spelen en zelfs hun diploma halen, hoe leuk is dat! Op het 

plein vind je allerlei oudhollandse spelletjes en kan je Fien 

en Teun in het écht ontmoeten. En wist je dat je zelfs kunt 

logeren bij het boertje en boerinnetje? Breng dan ook een 

bezoekje aan de stand van Vakantiepark Molenwaard. 
  
 

  

  

 

(advertorial) 
  

  

300 dagen zon op Malta  

Midden in de Middellandse Zee ligt de Maltese archipel, waar de zon het hele jaar door 

schijnt. Met een geschiedenis van 7.000 jaar zijn Malta, Gozo en Comino net één groot 

openluchtmuseum. Bezoek de barokke hoofdstad Valletta, bewonder eeuwenoude 

tempels en struin door de gezellige dorpen waar het lijkt of de tijd stil heeft gestaan. Je 

kunt er ook prachtig wandelen en fietsen, met vergezichten over de azuurblauwe zee.  
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