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Algemene info
De 32 keer intussen organiseert Wegwijzer vzw de befaamde Reismarkt. Op zondag 12 maart worden
van 10 tot 18 uur de Stadshallen van Brugge omgetoverd in een waarlijk 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 informeren

gespecialiseerde jongerenorganisaties reislustige globetrotters op de JongerenReismarkt. Wie zich
liever verdiepen in specifieke reisthema’s of gewoonweg inspiratie wil opdoen, kan terecht op talrijke
interactieve panelgesprekken en beeldreportages.

Reismarkt
In de Brugse Hallen zitten 250 doorwinterde reizigers klaar om bezoekers wegwijs te maken in een
stad, streek of land. Ze informeren over vervoer en logies, geven hun reisroute door en delen met jou
hun geheime slaap en eetadresjes. Bij hen kan iedereen terecht met alle denkbare reisvragen. Ook
staan tientallen standhouders paraat om je op weg te helpen. „Bijna alle bereisbare bestemmingen
en reisformules komen aan bod, van paardrijden in Kirgizië tot couchsurfen in Kroatië”, aldus Bert
Vertommen, medeorganisator van het reisevenement.

JongerenReismarkt
Wegwijzer mikt ook op een jonger doelpubliek met JongerenReismarkt. Diverse jongerenorganisaties
bieden een schat aan informatie aan jonge globetrotters die zich interesseren voor vrijwilligerswerk,
bouw- en avonturenkampen, taalreizen, enz. De toegang voor jongeren tot en met 25 jaar volledig
gratis. Zo wordt Reismarkt voor jongeren (die voor het eerst op reis gaan) de ideale vertrekplaats.

Randprogramma
Ten slotte kan de bezoeker ook deelnemen aan een 25-tal gesprekken, workshops en
beeldreportages met ervaren reizigers. Hier leer je je rugzak op een juiste wijze vullen, breng je een
mooie tijd door in Bangkok of bezoek je het Noord-westen van Mexico.
Er zijn ook weer tal van wedstrijden met duizenden euro’s aan prijzen.
In de gezellige bar kan je terecht voor een drankje en kan je even rusten in de comfortabele zetels.

Bijzonderheden
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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 Scouts en KSA groep die op
buitenlands kamp vertrekt.

Praktische informatie
Plaats, datum& uren
Stadshallen, Markt, Brugge
zondag 12 maart 2017
10 tot 18 uur

Tickets (aan de deur)
€ 10

€ 7 met kortingsbon

€ 5 voor 26- tot en met 30-jarigen
GRATIS tot 55 jaar

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

Bezoekers
Bezoekers: 3500 à 4000 bezoekers uit binnen- en buitenland (aantal in stijgende lijn)
Meer dan 1000 jongeren

Organisator
Reismarkt is georganiseerd door Wegwijzer Reisinfo vzw uit Brugge.

Wegwijzer is een expertisecentrum rond reizen en heeft in Brugge de grootste reisbibliotheek

van het land met duizenden reisverslagen, reisgidsen en kaarten. Door reizigers, voor reiziger

is onze slagzin! Naast de Reismarkt organiseert Wegwijzer infomomenten en workshops in
heel Vlaanderen, onder andere over liften, lang op reis, couchsurfing, jeugdkampen,
goedkope vliegtickets …. Wegwijzer is de uitgever van de Reiskrant (4x per jaar) en
onderhoudt met www.wegwijzer.be dé website bij uitstek rond reizen.

Meer informatie
www.reismarkt-brugge.be en www.wegwijzer.be

www.facebook.com/Reismarkt
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Voor de pers en media
Beeldmateriaal
http://www.reismarkt-brugge.be/pers

Vrijkaarten voor journalisten
Mail naar tuur@wegwijzer.be

Vrijkaarten weggeven aan uw lezers/kijkers/luisteraars?
Neem contact op met Tuur Uyttenhove
050 33 75 88 of tuur@wegwijzer.be
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