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In the air
Actief

CONCEPT EIGENSCHAPPEN

COMPLEXITEIT
INVESTERING
RENDEMENT

CONCEPT
Ontdekken van de regio vanuit de lucht: in een luchtballon of een ultralicht motorluchtvaartuig (ULM).
Mensen krijgen een birds-eye-view tour van de regio met uitleg over de bezienswaardigheden.

DOELGROEPEN
Iedereen, maar met verschillende arragementen en thematische tochten kan er ook gefocust worden op
bepaalde groepen.

VERNIEUWENDE ELEMENTEN
Het concept laat toe op een nieuwe en avontuurlijke manier de kust en de Ardennen te beleven. De
activiteit bevat een ontdekkingselement – tijdens de tocht krijgen de mensen informatie over het uitzicht,
herkenningspunten, de omgeving.

Noden waarop wordt ingespeeld
Mensen willen op een avontuurlijke en verassende manier de regio ontdekken. Deze activiteit wordt amper
aangeboden op een toegankelijke manier en is ook geschikt voor koudere dagen en buiten het hoogseizoen.

Specificaties voor mogelijke uitwerking
•
•

Organiseren van luchtballontours over de kust en Ardennen. Aanbod van speciale arrangementen
voor verschillende doelgroepen: bijvoorbeeld voor gezinnen kan een arragement met “pick-nick in
the air”, voor koppels een romantisch avondarragement met bubbels.
Eénpersoonstours per ULM – er is geen mogelijkheid voor groepen, daardoor kunnen ULM tochten
meer “op maat” aangeboden worden.

Mogelijke aanbieders / partners
Het aanbod zal moeten worden uitgewerkt samen met bestaande luchtballonbedrijven en/of -verenigingen in
België, bijvoorbeeld:
1. Bruges Ballooning (http://www.bruges-ballooning.com/nl/)
2. Airventure Ballooning (http://www.airventureballooning.be/)
3. Ballonvaarten (http://www.filvaballonvaart.be/ballonvaarten-in-belgie.html)
4. Ballonvaarten (http://www.warmeluchtballon.be/nl/home)

Het is mogelijk om met lokale ondernemers samen te werken door het aanbieden van
arragementen: overnachting plus luchtballontour of een ballonvaart met aansluitend een maaltijd
voor de deelnemers. De lokale toeristische diensten kunnen de activiteit helpen promoten.
Wat is de toegevoegde waarde voor de partners-ondernemers?
Omzetverhoging: de partners en ondernemers genereren een inkomen uit de activiteiten.

Hefbomen
De bijzonder mooie natuurlijke omgeving, zowel aan de kust en in de polders evenals in de Ardennen,
biedt een uitstekend argument om mensen tot deze activiteit aan te zetten.
Een uitgebreid aanbod aan avontuurlijke activiteiten zorgt voor een rijke ervaring en stimuleert de
toeristische aantrekkelijkheid van de regio.

