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Nationale parken hoofdthema in de nieuwe
reisgids van Nederland

WAGENINGEN, 17 juni 2021 - De derde editie van de REiSREPORT reisgidsen serie
van Nederland, staat geheel in het teken van de mooiste natuur van ons land. Met
honderden actuele foto’s, interessante en praktische informatie, hoogtepunten en
fiets- & wandelroutes in en rond alle nationale parken van Nederland. Dit nieuwe boek
met de passende titel ‘Nederland - Ontdek onze mooiste natuur’ is vanaf vandaag
verkrijgbaar in de betere boekhandel en op www.reisreport.nl.

Voor dit reisboek reisden auteurs Marlou Jacobs en Godfried van Loo voor de derde keer in
één jaar het hele land door. Van veengebieden als De Groote Peel en Alde Feanen, over de
glooiende Utrechtse en Sallandse Heuvelruggen, op het strand van Schiermonnikoog tot de
Marker Wadden, het allernieuwste stukje Nederland. Elke provincie werd bezocht.

Het 216 pagina’s dikke boek bevat naast uitvoerige omschrijvingen van alle nationale
parken, ook bezienswaardigheden, leuke slaapplekken en fiets- & wandelroutes in de
omgeving. Lezers beginnen hun reis thuis op de bank met honderden foto’s en interessante
verhalen. Eenmaal op pad kunnen de vele bezienswaardigheden die het boek behandelt
eenvoudig worden gevonden met de gratis mobiele app.

Van dezelfde auteurs verschenen eerder de bestsellers ‘Nederland - Vakantie in eigen land’
en ‘Nederland - Eropuit in elk seizoen’. Deze derde uitgave binnen hun Nederland serie
behandelt weer geheel nieuwe regio’s. Het is dan ook een mooie aanvulling op de andere
twee boeken. De nieuwe reisgids ‘Nederland - Ontdek onze mooiste natuur’ (isbn:
9789083042749) is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 20 euro in de betere boekhandel en te
bestellen op www.reisreport.nl.

Over de auteurs
Marlou Jacobs (1990) en Godfried van Loo (1981) zijn de oprichters van REiSREPORT, het
Nederlandse reisplatform voor de geïnteresseerde reiziger. In hun populaire Nederland-serie
neemt het duo de lezer mee in verschillende thema’s langs bijzondere en veelal minder
bekende plekken van het land. Altijd begeleid door honderden eigen foto’s en voorzien van
zowel interessante als praktische informatie. Eerder verschenen van het duo al succesvolle
reisgidsen over andere bijzondere landen zoals Iran, IJsland, Georgië en Costa Rica.

NOOT VOOR DE REDACTIE  (Niet voor publicatie)
Voor een recensie exemplaar, interviews of meer informatie kunt u contact opnemen met
Godfried van Loo op 06 26 880 922 of mail naar team@reisreport.nl .
Voor beeldmateriaal kunt u ook kijken op www.reisreport.nl/media .
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