
     

 

WELKOM (TERUG): 

LES SORBIERS & STAD DIEST 

 De zomer kondigt zich mooi aan bij Sound of C, met twee nieuwe klanten. Aan 

de oevers van de Maas, in de regio Haute-Meuse, ligt Les Sorbiers. Vroeger 

eigendom van de familie Boël, maar sinds kort omgetoverd tot een waanzinnig 

leuk hotel***, beter dan Chateau Meiland en Chateau Planckaert samen. Het 

machtige kasteel huisvest 32 kamers die vanbinnen trendy en warm zijn 

ingericht. Maar naast heerlijk overnachten kan je er ook uitstekend tafelen en 

vergaderen. Als kers op de taart is het hotel volledig ecologisch en 

energieneutraal. Een compleet plaatje, me dunkt. Ons doel: zorgen dat Les 

Sorbiers een begrip wordt in Vlaanderen. 3, 2, 1, start! Daarnaast zijn we net 

als in 2020 dit jaar opnieuw de lucky bastards die voor hun thuisbasis, Stad 

Diest, mogen werken. We zullen de charmante Hagelandse parel opnieuw en 

nog meer op de kaart zetten. Je zal niet heen kunnen om hun off road 

adventures, de duurzame en lokale winkeltjes én het 700 jarig bestaan van hun 

Sint-Suplitius kerk. Zin om Diest of Les Sorbiers op eigen houtje te verkennen? 

Stuur dan een mailtje naar lynsecoomans@soundofc.be.  
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PERSREIZEN NAAR HANNOVER 

EN ZILLERTAL  

 Voelen jullie het ook? Het reislandschap begint opnieuw te bewegen. De 

Noord-Duitse stad Hannover voelt het alleszins, want we mogen voor Visit 

Hannover twee individuele trips opzetten. De groene, hippe citytrip-

bestemming pakt uit met vijf gratis culturele DIY-routes in openlucht onder de 

naam ‘Kultur for Free’. En de persreizenpot is nog niet leeg, want ook het 

Oostenrijkse Zillertal is meer dan klaar om opnieuw journalisten of influencers 

te ontvangen. De winterse skihotspot wordt omgetoverd tot een heus bike & 

hike paradijs voor de avonturiers onder ons. Heb jij nood aan een portie cultuur 

in Hannover? Of schuilt er een mountainbiker of wandelfreak in jou die Zillertal 

wil ontdekken?  Stuur dan een mailtje naar heleenluyckx@soundofc.be.  
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CHEESE! DIT ZIJN 

DE POPULAIRSTE 

INSTAGRAM-

HOTSPOTS IN 

MALTA 

 Op vakantie gaan zonder foto’s te 

posten? No way. Ook magisch Malta 

is een prachtig decor voor je 

Instagramfeed. De Universiteit van 

Malta deed onderzoek naar de 10 

meest geposte Instagramplaatsen. 

De top drie bestaat uit hoofdstad 

Valletta, de befaamde Blue Lagoon 

en de historische, ommuurde stad 

 HET ÉCHTE 

NEDERLAND? 

DAT VIND JE IN 

DE 

HANZESTEDEN!   

 Wil je graag het authentieke 

Nederland ontdekken? Say no more! 

Dan hebben wij de ideale 

bestemming: de Hanzesteden aan 

de rivier de IJssel. Toen Amsterdam 

nog in zijn kinderschoenen stond, 

waren deze machtige handelssteden 

aan het water dé belangrijkste 

steden van Nederland. En hun 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=606eba5dfb&e=b38de1df14


 

Mdina. Maar ook de prachtige 

baaien van Sliema en St. Julians 

worden volop gefotografeerd. 

Marsaxlokk, Golden Bay Beach, 

Popeye Village, Mellieha en de 

Blauwe grot maken het rijtje 

compleet.  

This calls for a roadtrip, no?! Laat 

je hier inspireren.  
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waarde is nog steeds te voelen. Elke 

Hanzestad heeft zijn eigen, unieke 

vibe. Wat ze gelijk hebben is de 

authentieke sfeer die ze uitademen. 

De steden barsten van historie en 

cultuur die mooi bewaard is 

gebleven in de koopmanshuizen en 

unieke gevels. Veel van die gevels 

huisvesten leuke winkeltjes, culinaire 

toppers, hippe cafés en nog 

gezelligere terrasjes. Benieuwd over 

welke steden we het hebben? Je 

vindt ze hier!  

   

 

 

  

 

  

 

 

CULTUUR BIJ DE VLEET IN 

HANNOVER 

 

Klaar om er opnieuw op uit te 

trekken?  Hannover pakt uit met vijf 

(gratis!) culturele DIY 

routes doorheen de stad!   
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NOOIT GENOEG KAAS IN 

CHEESE VALLEY 

 

Ben je een kaasliefhebber? Eén 

adres: Cheese Valley in Nederland. 

In de rustige polders proef je 

boerenkazen zoals ze nergens 

anders gemaakt worden.   
 

 

 

4 X FIETSEN IN 

CULINAIR BRABANT 

 

De ideale match tussen sportief en 

culinair? De vier foodroutes in 

Noord-Brabant! Al fietsend word je 

langs de lekkerste en duurzaamste 

trendy foodspots geleid!   
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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 
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