
  

   

 

KROATIE LUISTERT OPNIEUW 

NAAR SOUND OF C IN 2020 

The word is out! In 2020 vertegenwoordigt Sound of C wederom het Kroatisch 

Nationaal Bureau voor Toerisme op de Belgische markt. 🙌 Voor het derde jaar 

op rij brengen we je samen met het Londense bureau Hills Balfour op de 

hoogte van alle Kroatische reisnieuwtjes. Je ontdekt ook opnieuw alle hidden 

gems en activiteiten op de Facebookpagina van Croatia Full of Life en wie weet 

mag jij binnenkort nog eens mee op persreis! 

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=d1621b9c39&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=7ca2603efb&e=b508f81400


  

 

LE BOAT BREIDT AANBOD 

UIT IN CANADA 

De nummer 1 aanbieder van vaarvakanties verscheept deze winter 4 

splinternieuwe 'next generation' rivierboten naar Canada, het mekka voor 

natuurliefhebbers. Deze nieuwe vaarbestemming bleek in 2018 meteen een 

schot in de roos. Om aan alle vraag te kunnen voldoen, heeft Le Boat de vloot 

al met de helft uitgebreid en in mei 2019 werd een tweede vertrekbasis 

geopend. Aan boord stappen kan in Smith Falls, op 40 minuten van de 

bruisende Canadese hoofdstad, Ottawa, en in Seeley's Bay. Varen doe je op 

het Rideau Canal, een waterweg van 202 kilometer die staat te pronken op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO. Wil je de Canadese natuur combineren met 

het bezoeken van de schilderachtige steden? Huur een boot en wees je eigen 

kapitein! Voor al je vragen staat heleenluyckx@soundofc.be voor je klaar.   

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=8e9bb34202&e=b508f81400
mailto:heleenluyckx@soundofc.be
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=5803a5f48e&e=b508f81400


  

 

VERBLIJF IN HET 

HIPPE B&B HOTEL 

IN HARTJE 

BRUSSEL   
Sta je binnenkort te shaken op een 

concert in Brussel? Of ga je de kerstsfeer 

opsnuiven op de sfeervolle Brusselse 

kerstmarkt? Koppel er een nachtje aan in 

het nieuwe, hippe B&B Hotel! Na een 

deugddoende nachtrust krijg je een 

lekker (én vers) ontbijt voorgeschoteld. 

Krijg je er al zin in? Stuur een mailtje 

naar lynsecoomans@soundofc.be.  
    

 

THAILAND 

BELOONT 

TOERISTEN MET 

KORTINGEN 

De Toeristische Dienst van Thailand 

zet zijn toeristen in de bloemetjes. 

Ze lanceren de "Passport 

Privileges"-campagne: tot januari 

2020 krijgen toeristen op vertoon van 

hun buitenlands paspoort kortingen 

in vele winkels, restaurants, 

juweliers, spa-centra en nog veel 

meer. Ontdek op de website waar je 

naartoe moet met je paspoort! 

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=e9321b4f83&e=b508f81400
mailto:lynsecoomans@soundofc.be
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=d302113b06&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=3c00d1eb42&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=a7853bc56d&e=b508f81400


 

 

 

 

  

 

 

Stijgend aantal restaurants 

met Michelinster in Kroatië 

Smullen in Kroatië want ook dit jaar 

werd opnieuw een Michelinster 

uitgereikt aan twee Kroatische 

restaurants. Ontdek hier waar je 

zéker moet gaan eten in Kroatië! 

   

 

 

 

Ontdek 5 culturele parels net 

over de grens 

Reizen hoeft niet altijd ver te 

zijn. Noord-Brabant zet dit najaar 

volop in op cultuur en erfgoed 

en voegt enkele unieke belevingen 

toe aan haar reeds rijke aanbod. 

    

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=58ae0977e2&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=3aab546925&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=6f681f9e72&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=3ecf4b3c6f&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=c5ef03eb62&e=b508f81400


 

 

Corendon eerste cashless 

touroperator in België 

Vlieg je binnenkort vanuit België met 

Corendon? Dan kan je cash geld 

thuislaten! Check hier hoe je dan wel 

betaalt op je vlucht.  
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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 
 

.  

    

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=1246f9fc28&e=b508f81400
mailto:jothuys@soundofc.be
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=3b67a18f11&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=fd9c03e7fd&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=97b5026a75&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=dd596d31c9&e=b508f81400

