WESTTOER EN SOUND OF C
OPNIEUW SAMEN IN ZEE
We starten onze vernieuwde TravelSounds mailing meteen met goed nieuws! Na een
succesvolle samenwerking in 2018 mogen we ook dit jaar opnieuw voor Westtoer
werken. In 2019 zullen we bloggers niet alleen uitnodigen om de kustgemeenten te
ontdekken, maar moedigen we hen ook aan om met de trein te komen, want een
duurzaam tripje naar de kust is nu nog makkelijker dankzij de voordelige Happy Tripformule.

AFTER MOVIE BLOGGERS UTD
De vierde Bloggers UTD - The Travel Gathering ligt ondertussen alweer een
maandje achter ons, maar wij blikken nog graag even terug voor we aan onze
jubileumeditie beginnen. Benieuwd hoe het eraan toe ging of wil je de sfeer
opnieuw beleven? Bekijk dan zeker onze after movie!
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PERSREIS

WAT JE NOG

BERGEN OP

NIET WIST OVER

ZOOM

ARUBA

In het weekend van 16 februari

Wist je dat Aruba de meeste zonuren

trokken we samen met een tiental

heeft in het Caribisch gebied? Het

bloggers naar het charmante Bergen

maakt dus niet uit wanneer je er

op Zoom om er de opening van de

naartoe gaat, het weer zit altijd goed.

Lage Landen tentoonstelling bij te

Bovendien ligt het One Happy Island

wonen. We ontdekten meteen ook

buiten de oorkaanzone waardoor er

dat het stadje nog veel meer te

zelden een orkaan over het eiland

bieden heeft. Bekijk de after movie

raast. Op zoek naar meer leuke

van Reinout Roose voor meer

nieuwtjes over Aruba? Lees dan

informatie en stuur een mailtje naar

zeker deze blogpost.

lynsecoomans@soundofc.be als je zelf
interesse hebt in een bezoek!

INTERHOME NOTEERT
STIJGING LUXE
WONINGEN
Uit cijfers van
vakantiewoningverhuurder
Interhome blijkt dat Belgen in 2019
steeds vaker kiezen voor een
exclusieve vakantiewoning.

CATHAY PACIFIC WERKT
MET BESTE CHEF VAN
AZIË
Cathay Pacific heeft eind vorig jaar
een nieuwe stijl van dineren
geïntroduceerd voor haar Business
Class-passagiers die van Brussel
naar Hongkong reizen.

5 TIPS VOOR EEN
DUURZAAM VERBLIJF OP
DE WADDEN
Van strandjutten tot oesters plukken
en op eco-safari gaan, de Wadden
zetten in 2019 volop in op duurzame
activiteiten.
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