
 

70 Jaar toeristische dienst Spanje in België 
 

 

Dank aan alle reisjournalisten en -professionals! 
 

  

 

Beste reisjournalist, mediapartner, 

 

De Spaanse Dienst voor Toerisme in Brussel viert zijn 70e verjaardag. We 

maakten speciaal voor deze gelegenheid een verjaardagsmagazine. Een 

bijzonder boeiend, leerrijk project en vooral een gezamenlijk succesverhaal. 

België en Spanje timmerden de voorbije 70 jaar samen aan de weg van het 

toerisme. Wat begon met de opening van een toeristische dienst in Brussel in 

1950, groeide uit tot een duurzame relatie tussen twee landen.  

Dit verjaardagsmagazine is meer dan enkel een uiting van onze 

dankbaarheid naar de Belgische reissector voor de voorbije 70 jaar.   

 

Download en lees de digitale versie van het magazine ›  

 

https://koombanabay.us13.list-manage.com/track/click?u=b118842b9cf9f4cbe7999f2d3&id=5f5fc829d0&e=fb556d3a7c
https://koombanabay.us13.list-manage.com/track/click?u=b118842b9cf9f4cbe7999f2d3&id=fdb9e5d562&e=fb556d3a7c


 

We kijken graag ook vooruit naar morgen. Daarom laten we niet alleen de 

pioniers van gisteren en vandaag aan het woord, maar ook zij met het oog op 

de toekomst. Spanje mag dan wel bij Europa’s populairste vakantielanden 

horen, de bestemming zit nog vol verborgen verrassingen.  

Op de website Spain.info vind je trouwens een nieuwe ‘Travel Safe’ online tool 

die een overzicht biedt van alle maatregelen en vereisten om naar Spanje te 

reizen, evenals de specifieke maatregelen per autonome regio. 

Tegelijk hebben we een nieuwe promotiecampagne ‘Je verdient Spanje’ 

gelanceerd waarmee we reizigers willen geruststellen dat je in Spanje terug 

zorgeloos en in een ontspannen sfeer kan genieten van vakantie. Gebruik 

gerust onze campagne om je klanten te overtuigen dat reizen naar het 

buitenland terug veilig kan, en dat ze voor Spanje kiezen als hun volgende 

vakantiebestemming. 

Dank aan alle reisprofessionals en reisjournalisten die Belgen 

inspireerden en blijven inspireren om naar Spanje op reis te gaan. 

We gaan de toekomst dan ook hoopvol tegemoet.  Heb je nog vragen over 

Spanje? Aarzel niet om ons te contacteren. 

 

Download en lees de digitale versie van het magazine ›  

 

 

Saludos cordiales, 

Rafael Chamorro Marín 

Directeur – Spaanse Dienst voor Toerisme  

rafael.chamorro@tourspain.es 
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Deze mail is opgemaakt door Koombana Bay 

in opdracht van de Spaanse Dienst voor Toerisme. 

Voor meer info: contacteer Axel De Corte: axel@koombanabay.eu 
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