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Zes winnaars Vakantiebeurs Awards
2015 bekend
14 JAN 2015

De winnaars van de prestigieuze Vakantiebeurs Awards 2015 zijn op 13 januari, de eerste vakdag van de
Vakantiebeurs, tijdens het Vakantiebeurs Feest in de Jaarbeurs bekend gemaakt.

Bijna 2600 consumenten hebben online gestemd op 18 genomineerden in zes categorieën. De zes winnaars
zijn Travel4 Change, categorie Verre bestemmingen; Baja Bikes categorie Steden & Cultuur; Norge Reiser
categorie Cruises & Zeilen; Aktiva Tours, categorie Outdoor & Sport; Erfgoed Bossem, categorie Familie &
Kinderen en in de categorie Kampeer & Camping de Jong Intra Vakanties. Dit is de eerste editie van de
Vakantiebeurs Awards. De beurs duurt nog tot en met zondag 18 januari.

Op woensdag 14 januari wordt bovendien de speciale Telegraaf Publieksprijs uitgereikt aan de totaalwinnaar
van alle categorieën. Lezers van de Telegraaf die hebben gestemd maken kans op twee gratis kaartjes voor de
Culinaire route op de Vakantiebeurs. Uitgebreide informatie van alle winnaars en hun producten alsook van
de andere genomineerden is hier terug te vinden.

Winnaar Verre bestemmingen

Travel4Change
Organisatie Travel4Change biedt met het onderdeel Summer4Change groepsreizen voor jongeren vanaf 16
jaar die bestaan uit twee weken vrijwilligerswerk en een week rondreizen. Er zijn vier verschillende
programma’s in drie continenten. De jongeren reizen en werken in een klein team onder begeleiding van
professionals. Zo kunnen zij naar Oeganda om een school op te knappen, Guatemala om sportprojecten te
organiseren, Burkina Faso om voorlichting te geven en naar Thailand om met olifanten te werken. De
organisatie is in handen van Travel4Change in samenwerking met Stichting Commundo. Het thema en de
werkzaamheden zijn in overleg met lokale stichtingen tot stand gekomen dus vanuit een lokale behoefte en
vraag.

Winnaar categorie Steden & Cultuur

Baja Bikes
Deze organisatie biedt fietstours met locals die Nederlandse spreken in bijna 40 steden. Variërend van
wereldsteden tot kleinere stedentripbestemmingen. Het is het enige bedrijf dat zich specialiseert in
Nederlandstalige fietstours. Zij berekenen geen boekings- of annuleringskosten en scoren hoog op
klanttevredenheid.

Winnaar categorie Cruises & Zeilen
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Norge Reiser
Deze partij biedt kleinschalige vaarreizen met gerenoveerde expeditieschepen naar Arctische en Antarctische
gebieden. Excursies zijn onder begeleiding van deskundigen. Weers-, wind- en ijsomstandigheden bepalen de
route. Veiligheid staat voorop daarom bepaalt de kapitein de uiteindelijke koers pas tijdens de reis.

Winnaar categorie Outdoor & Sport

Aktiva Tours
Deze organisatie biedt fiets- en wandelreizen voor het individuen en groepen. De groepsreizen zijn geschikt
voor singles en voor reizigers die samen met een ander reizen. De belangrijkste zaken zijn geregeld: de heen-
en terugreis, het verblijf, het plaatselijke vervoer, de reisleiding, een routebeschrijving, het bagagetransport
en de fiets. Het product van Aktiva Tours wordt samengesteld door een hecht team van medewerkers met
jarenlange ervaring op het gebied van organiseren, uitvoeren en verkopen van fiets- en wandelreizen.

Winnaar categorie Familie & kinderen

Erfgoed Bossem
Erfgoed Bossem biedt in samenwerking met Natuurmonumenten gasten van Noordoost Twente een
totaalbeleving van natuur, landschap en (biologische) boerderij waarbij alle zintuigen worden geprikkeld en
als plek voor educatieve activiteiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de koestersuites, geschikt voor
gezinnen die op de zintuigelijke beleving zijn ingericht met de natuur als thema; het proeflokaal met
experimenten op het gebied van natuurvlees (bijvoorbeeld dry aged vlees) en het proeven van lokale
producten en een educatief jaarprogramma met seizoensgebonden excursies als the big five van weidevogels,
waterbeestjes gezinsexcursie en avondwandelingen op zoek naar uilen en vleermuizen.

Winnaar categorie Kampeer & Camping

De Jong Intra Vakanties
Elke reis wordt met zorg voor de klant samengesteld waarbij wordt uitgegaan van de wensen en
verwachtingen van de klant. Afhankelijk van het type reis ontvangt de klant een totaalpakket waarbij meer
wordt aangeboden dan alleen het vervoer en verblijf. Bij de boeking kunnen diverse extra’s bijgeboekt
worden en de klant krijgt specifieke tips over de bestemming.

Beoordeling jury
De vakjury heeft de inzendingen beoordeeld op originaliteit, innovatiekracht, de mate waarin wordt
ingespeeld op vakantietrends, prijs-kwaliteitverhouding en duurzaamheid. Leden van de jury zijn: Ad
Schalekamp (Directeur NBTC- NIPO), Stephan Bosman (CEO Zoover), Isabel Mosk (Strategist & Director
Think!) en Sander Beunk (Campagne Manager Leisure & Retail Jaarbeurs). Vervolgens konden consumenten
via de website van de Vakantiebeurs stemmen op hun favoriet.
 

Telegraaf Publieksprijs
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De categoriewinnaar met de meeste stemmen ontvangt de Telegraaf Publieksprijs tijdens een feestelijke
uitreiking op woensdag 14 januari. Onder degenen die hebben gestemd worden 30 x 2 ‘Vakantiebeurs
culinaire route kaarten’ verloot.

Bovendien is een award toegekend aan de beste stand van de Vakantiebeurs. Een niet als zodanig herkenbare
jury maakte tijdens de eerste vakdag een ronde over de beurs en beoordeelde de stands op Beleving,
Gastvrijheid, Informatie en Inspiratie. De winnaar is Djoser. 

Vakantiebeurs 2015
De 45ste editie van de Vakantiebeurs wordt gehouden van woensdag 14 tot en met zondag 18 januari 2015.
Onder het motto ‘Je zou zweren dat je er al was’ kan iedere bezoeker zich onderdompelen in de sfeer van een
favoriete vakantiebestemming. Gastland is Spanje dat de bezoekers verrast met pure gastronomische
hoogstandjes en kookshows. Gastland is ook het zonnige Curaçao dat de zintuigen prikkelt met dans, muziek
en proeverijen. In iedere hal zijn verschillende gerechten te proeven.

Kooktheater
In het Kooktheater worden wereldse gerechten bereid en via de Culinaire Route krijgt de bezoeker
smakelijke, versbereide traditionele hapjes en drankjes bij zes bestemmingen. Andere ingrediënten zijn de
Vakantiebeurs Awards (nieuw!), NS VakantiebeursExpress trein van Groningen naar Utrecht op zaterdag 17
januari, Reisadvies op maat paviljoen, het Zoom.nl fotografiepaviljoen en Trein & Vakantiepaviljoen.

Typen vakanties
Op de beurs zijn pleinen ingericht met de zes meest populaire typen vakanties. Gekozen is voor ONTDEK
(verre bestemmingen), ACTIEF (outdoor & sport), ZIEN (steden & cultuur), SAMEN (familie & kinderen),
VAAR (cruises & zeilen), BUITEN (kampeer & camping). Reisleiders en ervaren medereizigers geven op de
pleinen reisadvies en reistips uit eerste hand. Er is een ‘Camping by Night’, onderdeel van het vakantietype
‘BUITEN’, waar de liefhebbers met een gratis zaklamp in de hand de sfeer van het kamperen kunnen
opsnuiven. Uitgebreide informatie is te vinden viawww.vakantiebeurs.nl. Tweet mee via #vakantiebeurs.
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