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Op zondag 5 maart 2023 veranderen de Stadshallen van Brugge in een paradijs voor de 

alternatieve reiziger. Dit voor de 35e keer. De voorbije jaren heeft Reismarkt niet kunnen 

doorgaan wegens corona, maar in 2023 maakt de alternatieve reisbeurs van Vlaanderen een 

comeback!  

De formule is zoals gewoonlijk driedelig. Enerzijds delen 200 reizigers-informanten hun 

reiservaringen met bezoekers tijdens persoonlijke gesprekken. Anderzijds worden bezoekers 

geprikkeld tijdens talrijke interactieve panelgesprekken, beeldreportages, workshops en 

lezingen. Daarnaast zijn er ook nog tal van gespecialiseerde reisorganisaties die reislustige 

trotters wegwijs maken. 

Reizigers informeren reizigers 

De unieke troef van Wegwijzer zal ook op Reismarkt centraal staan. ‘Reizigers informeren 

reizigers’ is zo het motto van de organisatie. Reismarkt is een ontmoetingsplek en 

uitwisselingsplaats van informatie en ervaringen van en door reizigers.  

Reismarkt is hét vertrekpunt om jouw reis unieker, zinvoller en goedkoper te maken. In de 

Brugse Hallen zitten een 200-tal reizigers-informanten klaar om de bezoekers alle tips en 

tricks van een land, streek of continent mee te delen. Bijna alle bereisbare bestemmingen 

komen aan bod! Bezoekers krijgen van 10u tot 18u de kans om tijdens een persoonlijk gesprek 

vragen af te vuren op de reizigers-informanten.  

Eerlijk en niet-commercieel  

Reismarkt is dé plek om straffe verhalen en waarheidsgetrouwe informatie heet van de naald 

te krijgen. Naast het feit dat ze hun nieuwste reiservaringen op levendige wijze navertellen, 

putten ze ook uit hun bagage van een rijk reisverleden. Voor reisliefhebbers die een duwtje in 

de rug kunnen gebruiken, zijn er tientallen gespecialiseerde reisorganisaties, touroperators, 

outdoorwinkels, reisboekhandels, etc. aanwezig. Eén ding is zeker: je vertrekt gepakt en 

gezakt terug naar huis – of de wijde wereld in.  
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Jong geweld 

Jongeren reizen steeds vaker en verder. Vaker kiezen jongeren voor een lange reiservaring 

alvorens ze hun studies starten, een vaste job beginnen of voor de aankoop van een eerste 

woning. Langdurig reizen naar onbekende oorden schaaft vaardigheden bij: je daagt jezelf uit 

en je brengt jezelf uit je comfortzone. Het is belangrijk dat deze reislustigen een netwerk 

hebben waarop zij kunnen terugvallen wanneer de planning of de reis zelf te overweldigend 

wordt. 

Om je reis goed voor te bereiden, organiseert Wegwijzer jaarlijks een Reismarkt. Hier vind je 

straffe reisverhalen, handige tips en informatie heet van de naald. De hele dag lang kan je 

speeddaten met reizigers, tijdens een persoonlijk gesprek beantwoorden deze reizigers alle 

vragen en delen ze hun unieke tips en tricks. Zo kan jij jouw reis een tikkeltje avontuurlijker, 

unieker en goedkoper maken. Stap vooral weg van de commerciële informatie online en ga te 

werk met hands-on informatie om jouw reis nét iets individualistischer te maken dan de 

doorsnee toerist. 

Voor jongeren tot en met 26 jaar is de toegang gratis. Bezoekers vanaf 27 jaar tot en met 30 

jaar betalen € 7 toegang. Anderen betalen € 10. Korting is te verkrijgen tijdens de voorverkoop 

of aan de hand van een kortingsbon aan de kassa.  
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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: 

 Lang op Reis gaan: waarom en hoe doe je het? (panelgesprek) 

 Hoe een voertuig kiezen en inrichten voor een reis over land? (panelgesprek) 

 Liftend door de wereld (panelgesprek) 

 Thru hiking met kinderen (lezing met beeld) 

 Hoe blijf ik gezond op reis? (lezing met beeld) 

 Bergwandelen in de Alpen en de Pyreneeën (beeldreportage) 

 De Emiraten, Oman & Qatar (beeldreportage) 
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Plaats, datum & uren: 

Stadshallen, markt, Brugge 

Zondag 5 maart 2023 

Vanaf 10 uur tot 18 uur 

 

Tickets 

Toegangsprijs jongeren tot en met 26 jaar: Gratis 

Toegangsprijs jongeren van 27 tot en met 30 jaar: € 7 

Toegangsprijs vanaf 31 jaar: € 10 

Met kortingsbon - € 2 

 

Bij de voorverkooptickets is de € 2 al verwerkt.  

Bezoekers 

3 000 à 3 500 bezoekers uit binnen- en buitenland 

waarvan 1 000 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.  

De organisatie begeleidt reizigers in de Brugse reisbibliotheek – tevens de enige van de 

Benelux – waar duizenden reisverslagen, reisgidsen, kaarten, tijdschriften en thematische 

dossiers voorhanden zijn. Naast Reismarkt organiseert Wegwijzer infosessies en vormingen 

aan scholen en jeugdbewegingen in heel Vlaanderen. Wegwijzer is ook de uitgever van 

Reiskrant en met zijn website de alternatieve koploper op vlak van doe-het-zelfreizen.  

Meer informatie 

Over reismarkt via reismarkt-brugge.be 

Over Wegwijzer op wegwijzer.be 

Op onze Facebookpagina of het Facebookevenement.  

  

http://www.reismarkt-brugge.be/tickets/
https://www.reismarkt-brugge.be/home
https://www.wegwijzer.be/over-ons
https://www.facebook.com/WegwijzerReisinfo
https://fb.me/e/21swWnUpF
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Beeldmateriaal  

Klik hier voor beeldmateriaal van Wegwijzer & Reismarkt. Klik hier voor beeldmateriaal 

bijhorend het persdossier. 

Vrijkaarten voor journalisten 

Mail naar joyce@wegwijzer.be 

Interview ter plaatse met een van onze reizigers-informanten of experts?  

Graag op voorhand contact opnemen met communicatieverantwoordelijke Joyce Bosmans via 

joyce@wegwijzer.be of +324 96 29 38 02.  

Interview “Reizigers met een uniek verhaal: Reismarkt 2023” uitgeschreven door Wegwijzer 

publiceren?  

 Interview met vader & zoon die samen +4 000 kilometer wandelden in de Verenigde Staten  

 Interview met jonge globetrotter die een lange tijd in Qatar, VAE en Oman verbleef 

Mail naar joyce@wegwijzer.be  
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