
     

 

OPNIEUW EEN THUISMATCH: 

WELKOM VISIT LEUVEN! 

 En we voegen opnieuw een binnenlandse klant toe aan ons portfolio! Deze 

keer de thuisbasis van Lynse en Heleen: de bruisende universiteitsstad, 

Leuven. Je vindt er inderdaad de langste toog van Europa, maar er is zoveel 

meer dat van Leuven de perfecte city trip bestemming maakt. En om dat aan te 

tonen pakt Visit Leuven uit met Blijf en Beleef-deals. Want als je blijft logeren, 

beleef je meer. Als je deze zomer of in het najaar dus een overnachting boekt 

in een van de heerlijke hotels of andere logies, krijg je er een gratis beleving 

bovenop, zorgvuldig geselecteerd door de Leuvense locals. Om die campagne 

nog wat meer aandacht te schenken, laten wij een aantal influencers los in de 

stad die de troeven van Leuven met hun eigen ogen zullen ontdekken.   

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=81fcc27b11&e=b508f81400


  

 

THROWBACK TUESDAY: DE 

BELGIAN TRAVEL BLOG 

AWARDS  

 Hoe – leuk – was – dat. En warm, zeker ook warm. Bij deze (nogmaals!) een 

welgemeende dankuwel aan iedereen die erbij kon zijn op het netwerkgedeelte 

van de Belgian Travel Blog Awards 2021. Samen hebben we er weer een 

topeditie van gemaakt, eentje die we niet snel zullen vergeten. Jullie 

netwerkten er op los tijdens de speed networking sessie, genoten van de 

nodige glaasjes drank en luisterden aandachtig naar het panelgesprek. En, ook 

belangrijk, jullie pakten enorm goed op foto! Klaar om helemaal terug te 

blikken? Je vindt alle foto’s op onze Facebookpagina. Op naar volgend jaar! 

Jullie ook?  

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=250a9a0b86&e=b508f81400
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GRAND TOUR 

VAN CATALONIË: 

EEN REIS 

VOL REIZEN 

 Wil je graag Catalonië tot op het bot 

ontdekken? Dan is de Grand Tour 

van Catalonië jouw geschenk uit de 

hemel, want de uitgestippelde 

roadtrip brengt je naar plaatsen die 

je op eigen houtje niet zult vinden. 

De 1.500 km lange cirkelvormige 

route, kronkelend tussen de 

Middellandse Zee en de Pyreneeën, 

bezorgt je de nodige portie cultuur, 

natuur, geschiedenis en 

gastronomie. Denk aan een bezoek 

aan de charmantste 

 ZOMEREN IN 

MECHELEN? 

LAAT JE 

INSPIREREN 

DOOR DE 

ZOMER-

BROCHURE 

 Het startschot van de zomer is 

officieel gegeven, dus Visit Mechelen 

gooit al haar troeven in de 

vernieuwde zomerbrochure! 

Je vindt er alle informatie die je 

nodig hebt voor een heerlijke citytrip 



 

plattelandsdorpjes maar eveneens 

aan bruisend Barcelona. Denk aan 

downhill mountainbiken, maar ook 

aan rustige wandelingen langs de 

kust. Je proeft er onder andere 

maaltijden van sterrenniveau en de 

traditionele pa amb tomàquet. Deze 

ervaring is een heuse 

onderdompeling in het leven van de 

locals met respect voor tradities, 

cultuur en milieu. Zijn je 

roadtripkriebels aangewakkerd? 

Meer info over de tour vind je hier!  
   

 

naar de Dijlestad. 

Van geldende maatregelen tot 

bereikbaarheid, maar ook een lijst(je) 

met alle must sees in en rond de 

thuisbasis van de Manenblussers. 

Fiets- en wandelroutes doorheen de 

schilderachtige dorpjes, de mooiste 

parken, actieve manieren om het 

hart van de stad te ontdekken, 

culturele parels, de leukste familie-

uitjes,… maar evenzeer shopping- 

en foodtips. 

Geprikkeld? 

De brochure vind je online!  

 

   

 

 

  

 

  

 

10 KINDVRIENDELIJKE 

UITJES IN NOORD-

BRABANT 

 

Het familie-aanbod in Brabant is 

oneindig, dus wij selecteerden 10 
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topuitstappen! Je kan ze hier 

ontdekken!   
 

 

 

DE HIPSTE STEDEN VAN 

WALLONIË 

 

Wallonië is meer dan alleen de 

Ardennen. Wallonië is evengoed een 

citytripbestemming. Ruil de rugzak 

maar in voor de trolley, hier vind je 

de leukste steden van Wallonië!    
 

 

 

EEN TROPISCHE 

STAYCATION? SAY NO 

MORE! 

 

Belgen kiezen nog steeds voor een 

dichtbijvakantie deze zomer. En die 

is pas compleet als er een zwembad 

is natuurlijk! Beaujean Vacances 

tipt hier vijf woningen met zwembad!   
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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: 
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