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Voor de 34ste keer intussen organiseert Wegwijzer vzw de welgekende Reismarkt. Op zondag 24
februari veranderen de Stadshallen van Brugge van 10 tot 18 uur in een paradijs voor de reiziger.
De formule van Reismarkt is drievoudig. Enerzijds delen meer dan 250 reizigers-informanten hun
reiservaringen met de bezoekers tijdens een persoonlijk gesprek. Daarnaast is er voldoende stof ter
inspiratie en informatie tijdens de talrijke interactieve panelgesprekken, beeldreportages en lezingen.
Tot slot zijn er ook nog tal van gespecialiseerde reisorganisaties die reislustige globetrotters
informeren en op weg zetten.

Uniek in z’n soort, is Reismarkt een ontmoetingsplek en uitwisselingsplaats van informatie van
reizigers zelf. Het principe ‘reizigers informeren reizigers’ staat centraal.
In de Brugse Hallen zitten 250 ervaren reizigers klaar om bezoekers wegwijs te maken in een streek,
land of continent. Ze informeren over vervoer en geldzaken, geven hun reisroute door en delen hun
unieke slaap- en eetadresjes.

Reizigers op zoek naar tips over bijvoorbeeld

een bepaalde

bestemming, idyllische kampeerplekken, of praktische informatie over reisverzekeringen vinden bij
reizigers, die hen voorgingen, een correct antwoord.
Reismarkt is dé plek bij uitstek om s traffe verhalen en -vooral- waarheidsgetrouwe informatie heet
van de naald te krijgen. Het merendeel van de informanten zijn rec ent terug van reis. Naast het feit
dat ze hun ervaringen op levendige wijze kunnen navertellen, putten ze ook uit hun bagage van een
rijk reisverleden. „Bijna alle bereisbare bestemmingen en reisformules komen aan bod, van fietsen in
Zuid-Amerika tot couchsurfen in Australië”, aldus Bert Vertommen, medeorganisator van het
reisevenement.

Naast een amalgaam aan thema’s waarover informanten weten te vertellen (o.a. lang op reis, reizen
met k inderen, vrijwilligerswerk, gratis overnachten, liften, fietsen, wandelen, reizen met de motor of
zwerfwagen), voorziet Wegwijzer een groot aanbod aan diverse thema’s in het programma. Zo zijn
er o.a. lezingen over gezondheid en diefstal op reis, panelgesprekken over o.a. veilig reizen in het
Midden-Oosten of ‘de eerste keer: Zuidoost-Azië’. Tot slot nemen avontuurlijke reizigers je tijdens
hun beeldreportages mee van Peru tot Noorwegen tot Myanmar…

Duurzaam reizen en reizen in digitale tijden staan dit jaar extra in de kijker. Tijdens lezingen en
beeldvoorstellingen besteden reizigers aandacht aan hun bewuste keuze om met de trein of fiets te
reizen en alternatieve bestemmingen als prioriteit te stellen. Zomer Zonder V liegen en Jan Mertens,
beleidsmedewerker bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, maken kanttekeningen bij ons
huidig reisgedrag en reiken praktische voorbeelden aan van hoe het anders kan.
Workshops en panelgesprekken over de bes te reisapps, met een drone op reis en digitale nomaden
helpen bezoekers op weg om te reizen in digitale tijden.

Ten slotte kunnen bezoekers terecht bij de vele reisorganisaties voor o.a. taalreizen, vrijwilligerswerk ,
reisgidsen en – kaarten, kledij en uitrusting voor wandel- en bergsportvakanties…
Na Reismarkt vertrek je gepakt en gezakt terug naar huis (of de wijde wereld in).

Reizen doe je met je zintuigen. Op Reismarkt horen, s maken en zien we de wereld. De hele dag lang
horen bezoekers andermans favoriete reis muziek . Via een interactieve afspeellijst, samengesteld voor
en door reizigers, maken we kennis met muziek van de Andes tot de Filipijnen. Door V irtual Reality
zien en beleven bezoekers de andere kant van de wereld. Ten slotte prikkelt de wereldkeuken ieders
smaakpapillen. In de gezellige bar kan je terecht voor een drankje.
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er ook tal van wedstrijden met duizenden euro’s aan prijzen .

Wegwijzer heeft aandacht voor het s oc iale as pect: (h)eerlijke drank, sociale tewerkstelling tijdens de
opbouw en een deel van de opbrengst van de toiletten gaat naar een scoutsgroep die op buitenlands
kamp vertrekt.

Stadshallen, Markt, Brugge
zondag 24 februari 2019
10 tot 18 uur

€ 10
€ 8 met kortingsbon
€ 5 voor 26- tot en met 30-jarigen
GRATIS tot en met 25 jaar

Meer dan 50 standhouders: reisorganisaties, reisboekhandel, jongerenreisorganisaties,
Noord-Zuid organisaties, outdoor-sportwinkel, touroperators, ticketshops…

Bezoekers: 3500 à 4000 bezoekers uit binnen- en buitenland (aantal in stijgende lijn)
Leeftijd: 17 tot 65+

Reismarkt wordt georganiseerd door

Wegwijzer vzw uit Brugge.

Wegwijzer is een non- profit reisinformatiec entrum dat reizigers helpt aan moeilijk te vinden
reisinformatie. Wegwijzer ondersteunt doe-het-zelfreizigers tijdens hun reisvoorbereiding en
zet hen aan tot een bewus ter reisgedrag. Wegwijzer begeleidt reizigers in de Brugs e
reis bibliotheek – tevens de grootste van de Benelux – waar duizenden reisverslagen,
reisgidsen, kaarten, tijdschriften en thematische dossiers voorhanden zijn. Naast de
Reismarkt organiseert Wegwijzer infosessies en vormingen aan scholen en jeugdverenigingen
in heel Vlaanderen, onder andere over liften, lang op reis, buitenlands kamp, goedkope
vliegtickets, trends in het toerisme, de schaduwzijde van (massa)toerisme, vrijwilligerswerk
en voluntourisme… Wegwijzer is de uitgever van de Reiskrant en met zijn website de
alternatieve k oploper op vlak van doe-het-zelfreizen.

Over Reismarkt op onze website
Over Wegwijzer op onze website
Op onze Facebookpagina of het Facebookevenement

Klik hier

Mail naar marjolein@wegwijzer.be

Graag op voorhand contact opnemen met communicatieverantwoordelijke Marjolein Puype
Via 050 44 06 46 of marjolein@wegwijzer.be

