
In de koude wintermaanden is het heerlijk 
om weg te dromen bij uw vakantieplannen. 
Een grote inspiratiebron voor veel mensen 
is al jaren de Vakantiebeurs in Utrecht. Van 
16 tot en met 19 januari (woensdag de 15e 
de vakdag) staat de Jaarbeurs geheel in het 
teken van de leukste vakanties en mooiste 
bestemmingen. Droom je net als velen van 
een rondreis door het land van onbegrensde 
mogelijkheden: Amerika? 
Dan is een bezoekje aan het Brand USA 
paviljoen in Hal 11 op de Vakantiebeurs 
een slimme zet. Hier staan allerlei Amerika-

specialisten samen in één sfeervol paviljoen. 
Van touroperators tot autohuuraanbieders tot 
lokale verkeersbureaus; iedereen is expert op 
het gebied van reizen naar en in de Verenigde 
Staten. De Nederlandse Visit USA vereniging 
heeft een algemeen informatie-eiland om 
je wegwijs te maken door het paviljoen en 
Amerika zelf. In de gezellige bar kun je heerlijk 
relaxen en de vergaarde informatie in je 
opnemen. Natuurlijk onder genot van typisch 
Amerikaanse drankjes en hapjes. In het theater 
zijn allerlei presentaties bij te wonen over reizen 
naar en in Amerika.

Wie kun je ontmoeten in het  
Amerika paviljoen? 
De volgende reisorganisaties zijn 
vertegenwoordigd in het Brand USA Paviljoen 
op de Vakantiebeurs:
ArizonaPlus, Dream Travels, Travelhome, 
GoAmerika, Le Beau Reizen, Fly to the West, 
ESTA, Worldwidecampers.nl, Alamo.nl en 
ook AmericA Magazine zijn aanwezig op 
het paviljoen. Daarnaast staan de volgende 
Amerikaanse bestemmingen in het paviljoen: 
Portland, Oregon, Texas, Las Vegas, Florida, 
Tampa, Memphis en Mississippi, en Great 
American West die de staten North Dakota, 
South Dakota, Wyoming, Idaho en Montana 
vertegenwoordigt. Daarnaast vind je ook 
Travel South USA op het paviljoen. Hier vind 
je alle informatie over de staten: Alabama, 
Kentucky, Louisiana, Missouri, North Carolina, 
South Carolina, Tennessee en West Virginia. 
Muziekstromingen als blues, jazz en country 

music vonden hun oorsprong in het Zuiden 
van de VS en Nationale Parken als The Great 
Smoky Mountains, Natchez Trace en Blue 
Ridge Parkway laten zien dat de natuur in de 
VS veel meer is dan de Grand Canyon.

Visit USA Nederland

De algemene informatiebalie in het Amerika 
paviljoen wordt onder leiding van Visit USA 
Nederland bemand. Hier kan je terecht met 
vragen over alle bestemmingen, ook voor 
steden en staten die niet in het paviljoen 
staan. Gepassioneerde USA-reizigers staan 
je hier graag te woord. Visit USA verspreid 
de handzame Travel Planner met informatie 
over reizen naar en in de USA en een 
beschrijving van alle staten. De Insider 
Guide, een mooi glossy magazine, is een 
uitgave van Brand USA. 
Vereniging Visit USA Nederland is een 
onafhankelijke, non-profit organisatie, die 
zich richt op de promotie van toerisme naar 
de Verenigde Staten. Hun doel is om zoveel 
mogelijk Nederlanders te enthousiasmeren 
om een bezoek te brengen aan het land van 
de ongekende mogelijkheden! 

Bezoek het Brand USA 

paviljoen in Hal 11 op de 

Vakantiebeurs in Utrecht. 

Kom in de vakantiesfeer in 

het ruim opgezette  

paviljoen met een grote 

keus aan deelnemers.  

Laat u informeren  

over het land van  

onbegrensde mogelijkheden:  

Amerika. 

Ontmoet de VS experts 

Kom naar het Brand USA paviljoen!
Op de Vakantiebeurs in Utrecht, van 16 tot en met 19 januari 2020 

Daarnaast is Visit USA er om de reiswereld 
te woord te staan, informatie te verstrekken 
en het product ‘Verenigde Staten’ onder de 
aandacht te brengen van reisagenten. Visit USA 
wordt in haar activiteiten gesteund door Brand 
USA en haar leden waaronder Nederlandse 
touroperators, vliegtuigmaatschappijen, 
autoverhuurbedrijven, hotels en uiteraard 
Amerikaanse bestemmingen, de Amerikaanse 
Ambassade en het Amerikaanse Consulaat. 
Bij de stand van Visit USA kan je ook 
brochures meenemen van Pacific Island 
Travel gespecialiseerd in Hawaii en Icelandair, 
die goede verbindingen vanaf  Amsterdam-
Reijkjavik naar Amerika biedt.

 visitusa.nl
 visitusanl
 visitusanl

Kom naar het Brand USA theater 
om interessante presentaties 
over de USA bij te wonen. En doe 
inspiratie op middels de korte  
‘Ask a local’ videos, waarbij je wordt 
voorzien van de beste reistips.


