
  

   

 

LE BOAT MEERT AAN BIJ 

SOUND OF C 

Ahoy Le Boat! Met trots verwelkomen wij de nummer 1 in vaarvakanties aan 

boord van ons Sound of C schip. Le Boat verhuurt volledig uitgeruste boten in 

Europa en Canada. Deze boten zijn zo makkelijk te besturen dat je geen 

vaarbewijs of ervaring nodig hebt om ermee van wal te gaan. Word je eigen 

kapitein en verken prachtige meren, rivieren en kanalen. Onderweg maak je 

zoveel stops als je maar wil bij omliggende dorpjes en steden. De vaarregio’s 

strekken zich onder andere uit over Frankrijk, Italië, Engeland, België en zelfs 

Canada. Hou onze TravelSounds de komende maanden in de gaten voor meer 

updates over Le Boat. Heb je ondertussen een specifieke vraag of wens je het 

aanbod van Le Boat zelf te ontdekken, stuur dan een mailtje 

naar heleenluyckx@soundofc.be. Meer info: www.leboat.be/nl 
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WINTER IS COMING: 

SKIËN IN ZILLERTAL! 

De winter staat voor de deur, tijd om de ski’s en het snowboard weer van zolder 

te halen. Het Oostenrijkse Zillertal is komend winterseizoen de bestemming bij 

uitstek voor een gevarieerde skitrip. Het populaire skigebied heeft een mooi 

aantal nieuwigheden op de kaart staan. Zo stoomt een gloednieuwe kabelbaan 

je klaar om naar beneden te razen van de langste afdaling én steilste piste van 

Oostenrijk. In Kaltenbach vind je dan weer een kersvers recreatiecentrum. 

Sta je te springen om zelf de latten aan te binden? Stuur dan een mailtje naar 

jothuys@soundofc.be.  

Meer Zillertalse nieuwtjes vind je trouwens hier terug.  
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VAB-MAGAZINE  

PARTNER IN 

CRIME VAN 

BLOGGERS UTD!   
VAB-Magazine, het maandelijkse 

mobiliteits- en reismagazine met 

600.000 reislustige lezers, wordt onze 

mediapartner voor Bloggers UTD. Of we 

daar blij mee zijn? Hell yes! Het 

magazine plaatst een oproep om te 

stemmen voor de nieuwe audience 

choice award en de winnaars van 

de travel blog awards verschijnen op de 

website van VAB-Magazine. Last but 

not least: ze voorzien een 

communicatiepakket voor de partners 

van Bloggers UTD!  
    

 

VAKANTIEWONING 

IN DE KIJKER: 

SKITACA, KROATIË  

Krijg je ook reiskriebels bij het zien 

van onderstaande foto? Interhome 

biedt deze prachtige vakantiewoning 

aan in het Kroatische Skitača, een 

klein en rustig dorpje op 20 km van 

het gekende havenstadje, Rabac. 

Het huis met 4 slaapkamers kan je 

enkel bereiken met een off 

road wagen, die er ook wordt 

aangeboden. Met de zee op letterlijk 

een steenworp afstand en midden in 

de groene natuur is dit het juiste 
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adres voor een winter getaway met 

familie of vrienden.  

 

 

 

 

 

  

 

 

EEN CULINAIRE VLUCHT 

MET CATHAY PACIFIC 

Cathay Pacific creëerde samen met 

Black Sheep Restaurants een nieuw 

menu voor haar Economy Class en 

ook het populaire Betsy Beer is terug 

van weggeweest. 

   

 

 

 

OFF THE BEATEN TRACK: 

5 ROUTES VOOR JE 

VOLGENDE ROADTRIP 

Sunny Cars heeft vijf roadtrips 

uitgestippeld met verborgen pareltjes 

in Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, 

Portugal, Spanje en Griekenland. 
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BELEEF EEN LUXUEUZE 

KERST IN KEULEN MET 

TOPGASTRONOMIE 

Tijdens de feestdagen staan er een 

aantal luxe-evenementen op de 

planning in Keulen. Verbeelding en 

smaak worden er geprikkeld.  
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Wenst u meer informatie over onze diensten, één van bovenstaande nieuwsitems of 

het aanbod van onze klanten uit te testen, geef dan een seintje aan: 
 

Jo Thuys 

jothuys@soundofc.be 

+32 (0)473 86 46 15 
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