
 
  

ONTDEK DE MOOISTE BESTEMMINGEN MET DEZE REISBOEKEN 

Amsterdam, 3 april 2020 – De komende tijd moeten wij onszelf nog even binnen zien te vermaken. 
Misschien ben je al gewend geraakt aan de situatie dat jouw leven grotendeels binnen de vier 
muren van jouw woonkamer afspeelt. Gelukkig komt er ooit een einde aan deze onzekere tijd. En 
één ding is zeker: zodra we weer naar buiten mogen, voorzichtig een vakantie durven boeken en de 
mooiste plekken ter wereld weer kunnen ontdekken, zullen we dit niet meer als iets 
vanzelfsprekends zien. Tot die tijd moeten we vanaf onze bank dagdromen over de mooiste 
bestemmingen, en met onderstaande boeken wordt dit nét iets leuker. Dus ga lekker zitten op je 
bank en raak geïnspireerd door onderstaande reisboeken, speciaal voor jou geselecteerd door USP 
Marketing PR.  
  
De top 500 van de wereld  
Wat is de allermooiste plek ter wereld? Het Metropolitan Museum of Modern Art in New York, de 
beroemde zebrapaden van Shibuya in Tokyo of toch het Thaise eiland Ko Tao? Het antwoord vind je 
in Ultieme Bestemmingen, waarin Lonely Planet de 500 mooiste bestemmingen ter wereld op een rij 
heeft gezet. In dit boek vind je een combinatie van populaire toeristische trekpleisters en onontdekte 
parels, en daarbij inspirende verhalen waardoor jouw bucketlist na het lezen van dit boek 
waarschijnlijk 500 bestemmingen rijker is! 
  

 
  
Voor de echte avonturiers  
Kun jij niet wachten om je backpack uit de kast te halen? Dan is het boek Backpack Bestemmingen 
van Roëll de Ram echt iets voor jou! Hierin worden de mooiste backpackbestemmingen uitgebreid 
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omschreven. Van de lokale cultuur tot de beste reistijd: alles wat je moet weten komt aan bod! De 
tekst wordt ook nog eens ondersteunt door de mooiste afbeeldingen, waardoor jouw wanderlust nog 
meer wordt aangewakkerd. Ook voor de beginnende backpacker is dit boek geschikt, er wordt 
namelijk volop aandacht besteed aan praktische zaken als budget en inpaklijsten. 
  

 
  
Staycation  
Voor de dicht-bij-huis vakantievierders is er ook genoeg te lezen. Bijvoorbeeld de Staycation Guide 
van Anne de Buck, bekend van Your Little Black Book. In deze handige gids ontdek je welke 
restaurants, koffietentjes, conceptstores en wijnbarren in Nederland en België je zéker moet 
bezoeken zodra dit weer mogelijk is. Duidelijk wordt dat je niet persé lang hoeft te reizen om er een 
dag, weekend of weekje tussenuit te gaan! 
  
Rust en ruimte  
Na de quarantaine zal het ongetwijfeld fijn zijn om weer omringd te worden door ruimte, natuur en 
frisse lucht. Waar je dit het best kunt vinden lees je in Wereldplekken van National Geographic. Dit is 
het soort boek dat je er regelmatig bijpakt om even weg te dromen bij de mooiste afgelegen plekken 
ter wereld, die op wonderlijke manier zijn vastgelegd door wereldberoemde natuurfotografen. Een 
extra voordeel: het boek staat ook nog eens heel mooi op je koffietafel! 
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All by yourself  
Misschien ben je er door de quarantaine achter gekomen dat in je eentje zijn zo erg nog niet is. In dat 
geval is een soloreis wellicht iets voor jou! Om hier informatie over in te winnen kun je het boek Solo 
Reizen van Liesbeth Rasker lezen. Deze doorgewinterde reizigster leert je alles over zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid en omgaan met tegenslagen.  Een leerzaam boek met een inspirende boodschap: de 
wereld ligt aan je voeten, en daar heb je helemaal niemand voor nodig! 
  
Over USP Marketing PR 
USP Marketing PR is een onafhankelijk PR bureau gespecialiseerd in toerisme, hospitality en lifestyle. 
Het bureau is opgericht in 1994 en is gevestigd aan de Brouwersgracht in hartje Amsterdam. USP 
Marketing PR vertegenwoordigt wereldwijde brands zoals: Emirates Airline, NYC & Company, 
Essential Costa Rica, Las Vegas Convention and Visitors Authority, Tourism Authority of Thailand, 
Japan National Tourism Organization, The Africa Experience, Turkish Airlines, Norwegian Cruise Line 
& Taiwan Tourism Bureau. 

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:  

Voor achtergrondinformatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing PR 
 
Contact:     Vera van Elderen  
Telefoon:    06 11 78 65 78  
Email:         vera.van.elderen@usp.nl 
  
Volg USP Marketing PR op Instagram, Facebook en Linkedin. 
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