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EXPOSANTEN 

 o Ski
 o Bergbeklimmen
 o Langlaufen
 o IJsklimmen
 o Sneeuwscootertochten
 o Huskytochten

 o Mountainbike
 o Mototrips
 o 4 x 4 
 o Hiking
 o Quad rijden 
 o Enduro

 o Surfen
 o Duiken
 o Snorkelen
 o Waterski
 o Zeilen
 o Roeien
 o Kitesurfen
 o Rafting
 o Kajak
 o Canyoning

 o Safari’s
 o Natuurparken
 o Vulkaanreizen
 o Jungle tochten
 o Wildlife reizen
 o Woestijnreizen
 o Paardrijvakanties 
 o Kamperen 
 o Trekking

 o Golfen
 o Speleologie 
 o Parachutespringen
 o Paragliden 
 o Bungee jumpen
 o Zweefvliegen 
 o Teambuildings

Actie, plezier, sportiviteit, adrenaline, ontdekken, passie, avontuur … Is dat wat ook u aanbiedt in uw 
reizen? Dan zijn we op zoek naar u voor de tweede editie van het SPORTS & ADVENTURE Event!  
Het event is gericht op exposanten die actieve, sportieve en avontuurlijke vakanties of activiteiten 
voorstellen in binnen- en buitenland. 

WATERSPORTBERGSPORTEN

AVONTUUR

OFF ROAD

DIVERSEN 



Dit jaar zetten we het thema slow travel in de kijker en verwelkomen we ook graag exposanten die 
body en mind alsook de geestelijke adrenaline in balans brengen. 

In 2020 mochten we meer dan 40 exposanten verwelkomen voor de eerste editie, die gelijktijdig 
met het Vakantiesalon van Brussel doorging. 
Wenst u deel uit te maken van dit avontuur? Aarzel niet ons te contacteren! 

 o Detox vakanties
 o Yoga 
 o Gewichtsverlies
 o Fitness
 o Ayurveda
 o Pilates 

 o Thalasso 
 o Wellness
 o Massage
 o Spa
 o Meditatie 
 o Mindfulness 

EXPOSANTEN 



Het event richt zich enerzijds tot:
 o Grote en kleine avonturiers
 o Mensen jong van geest 
 o Sportliefhebbers en gepassioneerde sportievelingen
 o Bedrijven op zoek naar teambuildingevents 
 o Families die graag actief blijven tijdens hun vakantie

 o …

Maar eveneens liefhebbers op zoek naar reizen die:
 o Ontstressen 
 o Back to basics aanbieden 
 o Je in contact met de natuur brengen 
 o Die buiten de klassieke paden gaan 
 o …
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PROFIEL VAN DE BEZOEKERS IN 2020

DE ACTIVITEITEN VAN DE BELGEN OP VAKANTIE

Taal, geslacht en leeftijd bezoekers

Activiteiten gedurende de wintervakantie van 2019 (bron: ABTO)

Cultuur Ontspanning Sporten Avontuurlijke sporten
74% 68% 46% 42%

In 2020 mochten we maar liefst 25.000 bezoekers verwelkomen.



Biedt u een leuke en interactieve animatie aan en denkt u dat u een meerwaarde kunt bieden aan 
de bezoeker van ons event ? Aarzel niet ons hiervan te informeren. 

Belinda Serkeyn – Account Manager – b.serkeyn@fisa.be – T +32 2 663 14 25 
Annemie Gesquiere – Exhibition Manager – a.gesquiere@fisa.be – T +32 2 663 14 29 

www.vakantiesalon.eu/sports-adventure 

PRAKTISCHE INFO

Fisa Operations – Atomiumsquare 1 PB 505 – BE-1020 Brussel 

ANIMATIES

Van donderdag 4 t/m 
zondag 7 februari 2021

Brussels Expo Van 10 tot 18 uur

MEER INFO

CONTACT
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