
     

 

VIDEO: OPNIEUW REIZEN NAAR 

THAILAND DOE JE ZO 
 Sinds 1 november heeft het land van de glimlach haar grenzen opnieuw 

geopend voor gevaccineerde toeristen uit België. En aangezien de 

temperaturen hier stilaan naar beneden duiken, komt die heropening als 

geroepen. Om de winter te overbruggen op een van de witte stranden moet je 

wél gevaccineerd zijn en een negatieve test kunnen voorleggen. Na aankomst 

in Thailand volgt dan nog een test, waarna je naar zeventien toeristische 

hotspots mag reizen, waaronder het eiland Phuket, hoofdstad Bangkok en 

Chiang Mai. In onderstaande video legt de toeristische dienst van Thailand uit 

wat je allemaal moet ondernemen voor een zorgeloos vertrek.  

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=3486e13c6e&e=b38de1df14


 

 

HEROPENING THAILAND: WAT HEB JE NODIG?  

 

POLEN ZET ZIJN DEUREN OPEN 

 Op zoek naar een originele vakantiebestemming die je van je sokken blaast? 

Dan wordt het dringend tijd dat je je begeeft naar Polen. Cultuur en natuur gaan 

er hand in hand in naast culinair genot en Unesco-werelderfgoed. Steden zoals 

onder andere Gdańsk, Warschau, Kraków en Wroclaw verrassen je met 

interessante musea, sublieme stadsparken en enthousiaste locals. Ver maar 

nog steeds dicht bij het centrum hike je zo over bergen door bossen grenzend 

aan krullende rivieren en meren. Daarnaast laten honderden kilometers aan 

paden je genieten van grotten en watervallen. Zien we binnenkort #visitPoland 

onder jouw foto’s verschijnen?  

 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=3b45c95186&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=0b219f82a0&e=b38de1df14


  

VAKANTIE-

WONING IN DE 

KIJKER: LUXE IN 

DE VOERSTREEK 

 Op zoek naar dé ideale woning om 

met je ganse familie te verblijven, 

van aanhangsels tot achterneven -en 

nichten? Of die ene vriendengroep 

waar geen eindgetal aan komt? Of al 

je collega’s? Say no more! 

Beaujean Vacances heeft dé woning 

waar je naar op zoek bent. In de 

prachtige Voerstreek in Limburg ligt 

vakantiewoning Belvoor. 

 10 X UNIEKE 

ARCHITECTUUR 

IN NOORD-

BRABANT 

 Dat Noord-Brabant veel te bieden 

heeft moeten we jullie niet meer 

vertellen. Maar de meest gastvrije 

provincie blijft verbazen. Zo zetten 

ze maar liefst 10 architectonische 

pareltjes op een rij waar je je filmrol 

makkelijk mee kan vullen.‘s-

Hertogenbosch verrast met 

futuristische, milieuvriendelijke 

bolwoningen en het nieuwe 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=c5bcb6ad6e&e=b38de1df14


 

Belvoor biedt ruimte voor 32 (!) 

personen, is tot in de puntjes 

verzorgd en biedt meerdere kersen 

op de taart: een speelruimte, bar met 

pooltafel, jacuzzi én sauna.   

   

 

Paleiskwartier in de binnenstad. 

Maar ook Eindhoven doet niet onder: 

daar vind je een museum in de vorm 

van een ufo evenals de Blob: een 

winkelcentrum waar je, nou, niet 

naast kan kijken. Nog meer unieke 

architectuur op Brabantse bodem 

vind je hier!  

(c) beemflights - Instagram 

 

 

  

 

  

 

 

5 KEER NAAR PORTUGAL 
DEZE WINTER 
 

Je batterijen opladen deze 

winter? Let’s go to Portugal! Surfen, 

sterren kijken, winterzon, wandelen 

en dolfijnen spotten!   
 

https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=e384e2e214&e=b38de1df14
https://soundofc.us4.list-manage.com/track/click?u=02b41791986e7361894eadea6&id=79b5090f1f&e=b38de1df14


 

 

ONTDEK HET NOORDEN VAN 
TENERIFE 
 

Zon, zee en strand in het zuiden, 

maar cultuur en geschiedenis in het 

noorden van Tenerife. Ontdek hier 

waar je heen moet!   
 

 

 

BELG GAAT SKIËN IN 

OOSTENRIJK EN 
ZWITSERLAND 
 

Interhome merkt een volledig herstel 

van de winterboekingen. Die doen 

het zelfs beter als voor de pandemie. 

Check hier de trends!   
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