Vlaanderens alternatieve reisbeurs 2020 > 35ste editie

Persdossier
> Straffe reisverhalen en unieke tips van 250 ervaren reizigers
> Interactieve panelgesprekken > Prikkelende beeldreportages
> Creatieve workshops
Actueel & uniek
Hongkong: roerige toegangspoort tot China • Tsjernobyl, een stralend bezoek

• DIY: camper ombouwen • Australië: voor, tijdens en na het vuur •
20.000 km op de fiets door Latijns-Amerika •

Over land per auto naar Kirgizië
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Algemene info
Voor de 35ste keer intussen organiseert Wegwijzer vzw de welgekende Reismarkt. Op zondag 15
maart 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 ervaren 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,
workshops en lezingen. Tot slot zijn er ook nog tal van gespecialiseerde reisorganisaties die
reislustige globetrotters op weg zetten.

Reizigers informeren reizigers
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-informanten klaar om bezoekers wegwijs te maken
in een streek, land of continent. Ze staan te popelen om hun tips te delen over de betere
wandelroutes, idyllische kampeerplekken, vervoersmiddelen, reisverzekeringen… Bezoekers krijgen
ruimschoots de kans om tijdens een persoonlijk gesprek hun vragen op de informanten af te vuren.
Reismarkt is dé plek bij uitstek om straffe verhalen en -vooral- waarheidsgetrouwe informatie heet
van de naald te krijgen. Het merendeel van de informanten is recent 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 Georgië, aldus Bert Vertommen, medeorganisator van het reisevenement.

Enkele thema’s
reizen met kinderen – budgetvriendelijk reizen – reisverzekeringen – liften – reizen met de
motor – gratis overnachten – kamperen – vrijwilligerswerk – treinreizen - fietsen

3

Programma
Tijdens talloze beeldreportages, panelgesprekken en interviews hang je aan de lippen van
doorgewinterde reizigers. Verhalen vloeien van de tongen. Foto’s spatten van het beeld. Diversiteit
qua bestemmingen en vervoersmogelijkheden viert hoogtij.
Een greep uit het diverse programma:


3 fietsroutes naar Compostela (beeldreportage)



Over land met een kleuter in de sidecar naar Roemenië (beeldreportage)



Wandelen in de kloven van Kreta (beeldreportage)



Per boot naar Antarctica (beeldreportage)



Wildlife in Afrika (panelgesprek)



Colombia & Costa Rica (beeldreportages)

Zij die de handen uit de mouwen willen steken, vinden soelaas in workshops als ‘Hoe schrijf ik een
goeie reisblog?’, ‘DIY: camper ombouwen’ of ‘Hoe blijf ik gezond op reis?’.

Reisorganisaties
Voor reisliefhebbers die een duwtje in de rug kunnen gebruiken, zijn er meer dan 50 gespecialiseerde
reisorganisaties, touroperators, outdoorwinkels, reisboekhandels…

Eén ding is zeker:
na Reismarkt vertrek je gepakt en gezakt terug naar huis - of de wijde wereld in.

Bijzonderheden
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er ook tal van wedstrijden met duizenden euro’s aan prijzen.
Wegwijzer heeft aandacht voor het sociale aspect: (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.
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Praktische informatie
Plaats, datum & uren
Stadshallen, Markt, Brugge
Zondag 15 maart 2020
10 tot 18 uur

Tickets


12 euro aan de deur



10 euro (met kortingsbon of op vertoon van Wegwijzer-lidkaart)



9 euro (online ticket)



Gratis (t.e.m. 30 jaar, vooraf registreren verplicht)

Bezoekers
Bezoekers: 3500 à 4000 bezoekers uit binnen- en buitenland (aantal in stijgende lijn)
waarvan 1000 jongeren
Leeftijd: 17 tot 65+

Organisator
Reismarkt is een evenement van

Wegwijzer vzw uit Brugge.

Wegwijzer is een non-profit reisinformatiecentrum dat reizigers helpt aan moeilijk te vinden
reisinformatie. Wegwijzer ondersteunt doe-het-zelfreizigers tijdens hun reisvoorbereiding en
zet hen aan tot een bewuster reisgedrag.
Wegwijzer begeleidt reizigers in de Brugse reisbibliotheek – 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 koploper op vlak
van doe-het-zelfreizen.

Meer informatie
Over Reismarkt op onze

website.

Over Wegwijzer op onze website.
Op onze

Facebookpagina of het Facebookevenement.
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Voor de pers en media
Beeldmateriaal
Klik

hier

Vrijkaarten voor journalisten
Vrijkaarten weggeven aan uw lezers/kijkers/luisteraars?
Mail naar marjolein@wegwijzer.be

Interview ter plaatse met een van onze reizigers-informanten of experts?
Graag op voorhand contact opnemen met communicatieverantwoordelijke Marjolein Puype
via 050 44 06 46 of marjolein@wegwijzer.be.
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