
  

   

 

THUISMATCH: WIJ GAAN WERKEN 

VOOR STAD DIEST!  
Dat we het niet altijd ver moeten zoeken voor mooie bestemmingen weten we 

ondertussen al. Maar nu zochten we het wel héél dichtbij. Want… wij voegen 

onze thuisbasis toe aan onze klantenportefeuille: welkom Stad Diest! Samen 

slaan we de handen in elkaar om het kleine, pittoreske Diest als trekpleister op 

de Belgische kaart te zetten voor tripjes dichtbij huis. Wist je dat Diest het 

grootst aantal erfgoedsites per m² in gans Vlaanderen heeft? Yep, meer dan 

Brugge! Dat en nog veel meer zullen wij de komende maanden in de kijker 

zetten. Wie weet ontdek je het binnenkort zelf wel!  📍 

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=6e12af7836&e=b508f81400


  

 

VLAANDEREN VAKANTIELAND 2.0: 

WEBSITE VOL INSPIRATIE 

Vlaanderen Vakantieland, we kennen het allemaal als het begeerde 

televisieprogramma waar tal van BV’s de mooiste plekjes in binnen- én 

buitenland afschuimden. Maar het begrip ‘Vlaanderen Vakantieland’ is hotter 

dan ooit. Er bestaat geen twijfel over dat het binnenlands toerisme deze zomer 

een intense opflakkering zal kennen. Daarom lanceert Toerisme Vlaanderen 

samen met de provinciale toeristische organisaties en de toeristische diensten 

van de Vlaamse kunststeden ‘Vlaanderen Vakantieland 2.0’. Samen willen ze 

de Belgen verrassen met unieke vakantie-ervaringen in eigen land. Op de 

vernieuwde en compleet geüpdate website vind je alvast heel wat inspiratie. 

Daarnaast volgt er een brede campagne die het merk Vlaanderen Vakantieland 

in de kijker zal zetten. Ook wij met Sound of C zetten mee onze schouders 

onder het pr-luik van deze veelbelovende campagne die ongetwijfeld 

binnenkort je pad zal kruisen! Misschien zag je deze video al wel... ☀️� 

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=353e2aabe9&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=e30a6ddaed&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=418302f487&e=b508f81400


  

 

COSTA HOLANDA: 

ULTIEME IBIZA VIBE 

NET OVER DE GRENS 

Corendon geeft alvast het startschot 

voor het komende (lichtelijk anders 

uitziende) vakantieseizoen. Naast de 

alom bekende Costa Brava, is er nu 

ook Costa Holanda. Het is namelijk 

mogelijk om je vakantie te boeken in 

all-in hotel ‘Corendon Village’ aan de 

rand van Amsterdam. Het hotel 

beschikt over alles wat een all-in 

resort in het zuiden ook heeft: zee, 

strand, ongelimiteerd eten en 

drinken én een heuse beach club 

aan het strand van Zandvoort. Niet 

nadenken dus over of je die laatste 

cocktail wel zou bestellen! Uiteraard 

mogen een spa met zwembad, 

uitgebreide fitness, trampolines, een 

bioscoop en een gameroom voor de 

kleinsten niet ontbreken. Lees 

er hier alles over en waag je 

eventjes op Ibiza.  
   

 

OP REIS VANUIT 

ONS KOT: 

DEEL 3 

Reeds onze derde maandelijkse 

nieuwsbrief die we op jullie afvuren 

sinds het begin van de coronacrisis. 

Dat wil zeggen dat we ook voor de 

derde keer een paar video’s voor 

jullie klaar hebben die ervoor zorgen 

dat jij nu richting warmere oorden wil 

trekken. Aangezien Kroatië ons 

binnenkort graag met open armen 

ontvangt, delen we graag 

een video van het kuststadje Opatija. 

Wie weet flaneren we daar 

binnenkort wel langs de haven… Dat 

Thailand het land van de glimlach is, 

bewijzen ze door onderstaande 

video. Ze hebben namelijk een lieve, 

warme boodschap voor ons… Ook 

Thailand maakt zich klaar om 

opnieuw toeristen te ontvangen. Je 

leest het hier. 

  

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=3e08c0b44b&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=4eb231a951&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=166fec0f3f&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=bec8da0432&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=9d323d5050&e=b508f81400


 

  

 

  

 

 

BELGEN WELKOM IN 

KROATIË 

Leuk nieuws! Wij zijn wel degelijk 

welkom in het prachtige Kroatië. De 

enige voorwaarde: je moet een 

reservering bij een accommodatie 

kunnen voorleggen aan de 

Kroatische grenspolitie. Meer info 

lees je hier. 

    

 

 

WE BOEKEN MASSAAL ONZE 

VAKANTIE VOOR 2021 

Vakantiewoningverhuurder 

Interhome merkt een stijging van 52 

% wat betreft boekingen voor de 

zomer van 2021. Ook 

wintersportvakanties voor 2021 zijn 

populair. Check het hier. 

    

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=565dfa4c46&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=55dc961e38&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=80113a21b4&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=ae685afc3c&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=577cdf277c&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=c8eb69e3d1&e=b508f81400


 

 

VEILIG OP VAKANTIE MET 

EEN HUURAUTO VAN 

SUNNYCARS 

Deze zomer op reis? Dan lijkt een 

huurauto de beste keuze: “Je reist 

met je eigen gezelschap op je eigen 

tempo in je eigen afgesloten ruimte”, 

klinkt het bij SunnyCars. Meer info 

vind je hier.  
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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=a6906d7135&e=b508f81400
mailto:jothuys@soundofc.be
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=7f98c3430a&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=167fde2b5a&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=94a6a6f084&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=67950c341e&e=b508f81400

