
PERSBERICHT 

Den Haag, 25 mei 2022 

PR-bureau Baltus Communications introduceert volgend jaar 
een nieuw thema 

Warme belangstelling voor de tiende 
editie van het City Breaks Press Event 

De belangstelling voor de 10e editie van de European City 
Breaks was weer overweldigend. Vertegenwoordigers van 18 
deelnemende organisaties  – 16 steden uit binnen- en 
buitenland, hotelketen Room Mate Hotel Group en 
stedengidsuitgeverij mo’media – praatten hun kelen schor 
tijdens een-op-een gesprekken met Nederlandse journalisten en 
bloggers in restaurant annex bierbrouwerij De Parel in Den Haag. ‘De enorme drukte 
bewijst dat de belangstelling voor stedentripspromotie weer richting het pre-Corona 
niveau gaat’, aldus organisator Marcel Baltus van het toeristisch PR-bureau Baltus 
Communications. Achterliggende gedachte om in 2010 deze thematische persdag te 
gaan organiseren, was om een halt toe te roepen aan die honderden 
persbijeenkomsten van vaak slecht één organisatie. ‘In één middag een groot aantal 
steden op een dienblaadje aan te reiken met hun nieuws voor het komende en 
volgende jaar is voor media veel efficiënter, effectiever en praktischer dan een ieder 
voor zich aanpak.’ De jubileumeditie vond plaats op 19 mei in restaurant annex 
bierbrouwerij De Prael in Den Haag. 

Overzicht participanten 

De participanten waren Tel Aviv, Jeruzalem, Leeds, Düsseldorf, Brugge, Almere, 
Salzburg, Antwerpen, Eindhoven, Praag, Leuven, Tilburg, Ottawa, Woerden, 
Romantic Cities Duitsland, Toerisme Vlaanderen en Brussel, reisgidsen uitgever 
mo’media, stedentripsplatform timetomono.com, de hotelketen RoomMate Hotels en 
VisitWallonia.be. 

Opvallende afwezige: treinmaatschappijen 

Vanwege de huidige klimaatdiscussie en het groeiende besef om voor bepaalde 
bestemmingen vaker voor de trein als vervoermiddel te kiezen, heeft het PR-bureau 
verschillende treinorganisaties benaderd om deel te nemen. “Je zou denken dat een 
stedenpromotiedag een zinvol instrument is om je diensten als spoorvervoerder extra 
onder de aandacht te brengen. Wat een deceptie: van alle vervoerders die we 
uitgenodigd hebben om deel te nemen – waaronder NS Internationaal, Deutsche 
Bahn, Eurostar, GreenCityTtrip, Eurail en Thalys - had het merendeel niet eens het 
zakelijke fatsoen om ünerhaupt even te reageren’, aldus Baltus. 

Laatste City Breaks Event 

Naar het zich nu laat aanzien was deze 10e editie waarschijnlijke de laatste versie 
omdat het PR-bureau in 2023 een nieuw thema wil introduceren. 



 
Bijlagen 

 

742 KB jpg PBA_2540.JPG 

  

 

734 KB jpg PBA_2296.JPG 

  

 

948 KB jpg PBA_2250.JPG 

  

 

926 KB jpg PBA_2716.JPG 

  

 

Hyperlink Video-impressie City Breaks Press Event Baltus Communications 

  

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met; 

Baltus Communications: Marcel Baltus of Agnes van Duffelen, tel: 070 – 365 21 23 of 
e-mail: info@baltuscommunications.com 
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