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Waarheen, waarvoor … 
lees de beste reisblogs!
Waar gaat de reis dit jaar heen? Waar verblijf je, waar slaap je en wat móet je gezien hebben? De manier om 

alles te weten te komen over een bestemming, is de reisblogs volgen. TUI noemt vijf kekke blogs. 

Dit magazine wordt met grote zorg 
geproduceerd. Aanbieders van producten 
en diensten kunnen echter hun aanbod en 
prijzen veranderen. De uitgevers kunnen geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele 
onjuiste of achterhaalde gegevens.

Niets uit deze uitgave mag worden gerepro-
duceerd zonder schriftelijke toestemming van 
tUi nederland.

DRoomPlEkkEn.nl
ontdek meer dan 1.200 tips van de onafhankelijke reisjournalist Corno van den Berg en 

van de talloze reizigers die hij onderweg ontmoet. Corno speurt de hele wereld af op zoek 
naar de mooiste plekken. Spreekt een bestemming je aan? Voeg ‘m dan toe aan je eigen 

bucketlist en droom lekker weg. 

REiSHongER.nl
Inspirerende blogs over reizen, outdoor, natuur en cultuur voor degenen die constante 
reishonger hebben en niet bang zijn om buiten de gebaande paden te gaan. Naast reis-
artikelen, praktische reistips, foto’s en video’s, tref je er ook tips over hotels en restaurants 

tot informatie over toltarieven en winterbanden aan. net als actueel reisnieuws en 

bijzondere gebeurtenissen in de reiswereld. Je krijgt er honger van. 

iSHEtnogVER.nl 
Reizen met kinderen is een ander verhaal. Annemarie is gebonden aan de schoolvakanties, 
maar ziet met haar gezin veel van de wereld. Zwemmen en ijsjes eten versus veel zien, 
wandelen en relaxen op een terras: de overeenkomsten zijn ver te zoeken. Toch is iedereen 
happy en maakt het gezin mooie reizen. De naam van Annemaries blog is de vraag die 
haar kinderen onderweg vaak stellen, meestal als ze nog maar net zijn vertrokken …

SoEtkEES.nl 
Soetkees is een koffer vol ideeën voor bijzondere locaties, originele trips, heerlijke hotspots 
en interessante reisweetjes. initiatiefneemster Daisy vult de online koffer met allerlei 

bestemmingen, ver weg en lekker dichtbij. Zo ontdekt ze de wereld plekje voor plekje. 
Reizen naast een fulltime baan en een druk gezinsleven? Daisy laat zien hoe je dat doet. 
Je krijgt vanzelf reiskriebels, pakt je koffer en gaat. 

REiSmEE.nl
De beste blogs schrijf je uiteraard zelf. Deel je reiservaringen, foto’s en video’s met de 
thuisblijvers. Lees reistips van anderen, maar geef ze zelf ook. Zo leg je makkelijk contact 
met andere reizigers. Op Reismee maak je nieuwe vrienden en zoek je oude op. Deze 
interactie zorgt voor veel fun!

De werelD is een boek. 
wie niet reist, leest alleen één pagina


