
     

 

SOUND OF C VAART DOOR HET 

SCHELDELAND 

 Exciting news! Onlangs voegden we het mooie Scheldeland toe aan ons 

klantenportfolio. We bouwen verder op de Expeditie Scheldeland-campagne 

die Toerisme Scheldeland de afgelopen jaren succesvol lanceerde, met dit jaar 

een heus elftal van bloggers en influencers die we op pad sturen om het 

prachtige blauw en groen van Scheldeland voor ons te ontdekken. Ook zo 

benieuwd? Ontdek nu al de Expeditie Scheldeland-verhalen van onder 

andere With Kids on the Road en Håndbagage. Schip ahoy, wij zijn weg!  

 

  

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=5cb9250c40&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=9fc6aa2e2c&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=7c37927b9f&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=3ee5238fc6&e=b508f81400


 

TERUGBLIK: VIRTUEEL EVENT 

DUITSE NATIONALE DIENST 

VOOR TOERISME  

 Op donderdag 6 mei organiseerden we samen met de Duitse Nationale Dienst 

voor Toerisme een dynamische online inspiratiesessie. Zo’n 40-tal journalisten 

en bloggers volgden de professionele livestream die werd uitgezonden vanuit 

de Blue Moon Studio’s in Brussel. Tijdens de persconferentie kregen ze onder 

andere een update over de laatste reisadviezen. Daarnaast werden de beste 

tips voor een bezoek aan de bijzondere stad Saarbrücken meegegeven, maar 

ook een heleboel frisse verhalen, inspirerende ideeën en reisthema's. Als kers 

op de taart deden ze routes uit de doeken in het spoor van de Mol. Kon je er 

niet bijzijn? Ontdek dan meer inspiratie op de website van Duitsland!  

 

  

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=f5a557abd7&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=f5a557abd7&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=845d890d4e&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=6830943896&e=b508f81400


 

OOSTENRIJK: 

HET IDEALE 

'LEVENSELIXIR' 

 De dagelijkse sleur: we hebben er 

allemaal wel eens last van. 

Hét medicijn? Easy: een trip naar het 

mooie Oostenrijk. De Oostenrijkse 

natuurlandschappen met hun diverse 

en gezondheidsbevorderende 

microklimaten zijn het perfecte 

recept voor een portie nieuwe 

energie. Zo kan je genieten van het 

prachtig natuurschouwspel van de 

380 meter hoge Krimmler 

watervallen, de hoogste van 

Europa!  

Naast watervallen, zijn er in 

Oostenrijk ook prachtige bossen. En 

in die bossen groeien planten die 

kunnen dienen als geneeskrachtige 

kruiden. Dus wat denk je ervan om je 

EHBO-kit in te ruilen voor een 

bosapotheek? 

Heb je het laatste jaar de smaak van 

wandelen te pakken? Dan heeft 

Oostenrijk een uitdaging voor jou: 

de Iseltrail, 73,5 km op 5 dagen tijd. 

Je passeert er pittoreske dorpjes 

en authentieke hutten, maar ook 

zandstranden en 

woudravijnen. Oostenrijk beleven, je 

doet het met al je zintuigen. Meer 

inspiratie vind je hier.  

© Österreich Werbung, Peter Podpera 
   

 

 42 VERBORGEN 

PARELS VAN 

SPANJE IN EEN 

HANDIGE 

BROCHURE 

 Wist je dat meer dan een kwart van 

het Spaanse grondgebied gewijd is 

aan natuurbehoud en dat UNESCO 

Spanje erkent als het land met het 

grootste aantal biosfeerreservaten  

ter wereld? Dat Spanje daarnaast 

het op één na grootste aantal  

geoparken heeft? En we zijn nog niet 

uitverteld. Spanje heeft ook een van 

de beste kuststroken in Europa. 500 

Spaanse stranden pronken zelfs met 

het Blauwe Vlag label, dankzij de 

uitstekende kwaliteit van het water 

en het promoten van milieu-educatie. 

Verder heeft Spanje 

ook nog 15 steden op de 

Werelderfgoedlijst staan. Kortom, er 

is voor ieder wat wils. De Spaanse 

Dienst voor Toerisme ontwierp een 

brochure met daarin de mooiste 

hotspots opgelijst, 42 om precies te 

zijn! Via de Travel Safe website ben 

je zo op de hoogte van alle geldende 

maatregelen.  

   

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=675e226713&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=675e226713&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=f17aca9bf0&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=d7e0721d3d&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=d78a33811f&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=fae22f207f&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=67166b1317&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=abbfda0799&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=3396c6ae1d&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=16213caa1d&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=16213caa1d&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=e31eb41262&e=b508f81400


 

 

 

 

  

 

 

BELEEF 

ELFSTEDENTOCHT 

DANKZIJ 11FOUNTAINS 

 

In 2018 fleurden elf internationale 

kunstenaars de elf Friese 

cultuurhistorische steden op met 

unieke waterwerken. Een heerlijk 

alternatief voor de Elfstedentocht. 

   
 

 

 

NIEUWE RECHTSTREEKSE 

VLUCHT VAN CHARLEROI 

NAAR ZAGREB 

 

Staat Kroatië op je wishlist? Neem 

dan de nieuwe rechtstreekse vlucht 

naar Zagreb! Bereid nu je trip naar 

Kroatië voor met volgende tips. 

   
 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=6901814af7&e=b508f81400
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PHUKET ONTVANGT 

GEVACCINEERDE 

TOERISTEN VANAF JULI 

2021 

 

Phuket plant vanaf juli 2021 haar 

grenzen te openen voor 

gevaccineerde toeristen, zonder 

visum of quarantaine. Meer info hier! 

   
 

   

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=4f3a11c2a0&e=b508f81400
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=a6fcb9c0de&e=b508f81400

