
     

 

SOUND OF C ZEGT 'OBRIGADO' 

TEGEN VISIT PORTUGAL 
 September… dat betekent: terug de nieuwtjes van Sound of C in je mailbox! En 

we hebben niet stilgezeten de laatste twee maanden. Integendeel. Herinner je 

onze workation naar Porto nog? Wel, dat gaan we ongetwijfeld nog eens mogen 

overdoen want wij steken komend jaar onze handen uit de mouwen voor Visit 

Portugal. De zon opzoeken in de Algarve of Madeira, terwijl het hier bibberen 

is? De wijnroutes van de Alentejo en Centro de Portugal ontdekken? 

Junglevibes opsnuiven in de Azoren? Of de hidden gems van Lissabon vinden? 

Wij zijn er alvast klaar voor om de Belgische media en reiziger te overspoelen 

met een gezonde dosis Portugese reisinspo. Ook journalisten en influencers 

zullen het hele jaar door de kans krijgen om de Portugese troeven met eigen 

ogen te ontdekken en te delen met hun lezers en volgers. CR7, we are coming 

your way!   

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=b8779c9b9b&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=b8779c9b9b&e=b38de1df14


  

 

EEN ZEE VAN RUIMTE VOOR 

DEN HAAG  

 Alsof dat nog niet genoeg is mogen we dit najaar ook onze tenen uitkuisen voor 

de hippe hoofdstad van onze noorderburen, Den Haag. In het kader van hun 

#zeevanruimte campagne zullen we de komende maanden media en 

influencers laten kennismaken met de zee van ruimte die Den Haag te bieden 

heeft.  Het is namelijk de enige grote stad in Nederland pal aan de 

Noordzeekust die een ultieme combinatie biedt tussen cultuur, culinair genieten 

en natuur. Een bruisend centrum met tal van musea, een 11 kilometerlange 

kuststrook én een Nationaal Park, Den Haag heeft het allemaal.   

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=efb4c3735c&e=b38de1df14


  

SAVE THE 

DATE: 

BELGIAN 

TRAVEL 

BLOG 

AWARDS OP 

18/03/22 

 En dat we niet hebben 

stilgezeten mag je letterlijk 

nemen. Want we hebben 

nog groot nieuws. Zo zijn 

we ook al volop bezig met 

de voorbereidingen voor de 

 TWINTIG 

ONVERGETELIJKE WA

NDELINGEN IN 

WALLONIË 

 Goed nieuws voor de wandelliefhebbers: 

VisitWallonia ontwierp twee nieuwe 

wandelbrochures! De eerste brochure bundelt 

20 onvergetelijke wandelingen tussen 10 en 20 

kilometer lang. Je passeert er kastelen, 

buitengewone locaties, erfgoed, leuke dorpen 

en adembenemende landschappen. Liever iets 

korter? Daar hield Visit Wallonia rekening mee 

bij het ontwerpen van de tweede brochure, met 

routes tussen 5 en 10 kilometer. Ook hier is het 

aanbod heel gevarieerd, maar de 

gemeenschappelijke factor is dat deze 

wandelingen geschikt zijn voor iedereen, met 



 

Belgian Travel Blog Awards 

2022. Na de meer dan 

geslaagde coronaproof 

editie van 2021, zijn we 

eens zo hard gemotiveerd 

om volgend jaar opnieuw 

voor een full force live 

event te gaan. Maar first 

things first: een datum 

zoeken. En die hebben we 

gevonden. Kruis dus 

allemaal vrijdag 18 maart 

2022 aan in je agenda. Met 

stift. In het rood. Want het 

wordt de moeite. Houd 

onze kanalen in de gaten, 

want binnenkort laten we 

meer op je los. 

 https://www.belgiantravelbl

ogawards.be 
   

 

of zonder getrainde wandelbenen! Beide 

brochures kan je hier downloaden. 
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BUCKETLIST VOOR 

WEEKENDJE IN VLAANDEREN 
 

Wil je deze herfst genieten van de 

laatste zonnestralen of duik je liever 

een museum in? In Vlaanderen is er 

voor iedereen wat te beleven.  
 

 

 

ZOEK DE ZONNESTRALEN OP 

IN THAILAND 
 

Zo kan je het heerlijke Phuket 

combineren met Krabi, Phang-Nga 

of Surat Thani dankzij de Phuket 

Sandbox 7 + 7 extension. Lees er 

hier alles over.   
 

 

 

5 KEER DUURZAAM 
GENIETEN IN TENERIFE 
 

Meer reizigers kiezen steeds vaker 

voor milieuvriendelijke opties tijdens 

hun vakantie. En dat kan ook in 

Tenerife! Hier 5 duurzame tips!  
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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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