
Persbericht

Nieuw reisboek onthult de mooiste plekken net

over de grens, dicht bij huis

Ede, 17 november 2021 - Na drie bestseller-

reisgidsen over Nederland, onthullen Marlou Jacobs en

Godfried van Loo in hun nieuwe reisboek ‘Net over de

grens’ de mooiste plekken buiten Nederland, net over de

grens. Voor dit boek reisden de auteurs dan ook

maandenlang door onze buurlanden. Het hardcover boek

met 268 pagina’s en gratis app is verkrijgbaar op

reisreport.nl en bij alle (online) boekhandels.

Duurzaam eropuit,

zonder ver te reizen

Tijdens de coronapandemie

ontdekten Nederlanders

massaal hun eigen land. Maar

inmiddels lonkt reizen naar het

buitenland als nooit tevoren.

Voor verrassende landschappen, mooie bezienswaardigheden en een andere taal en

cultuur zijn echter lange vliegreizen of dagen in de auto zeker niet nodig. Net buiten

onze landsgrenzen liggen evengoed bijzondere regio’s verscholen. Op soms slechts

een uur rijden van huis begint je vakantie al.

Regio’s met honderden bijzondere plekken

In het boek komen 18 regio’s in België en Duitsland uitvoerig aan bod. Zoals

Haspengouw, Münsterland, het Brugse Ommeland en de Eifel. Vanuit een centraal

gelegen uitvalsbasis worden bijzondere natuurgebieden, erfgoedplekken, musea en

andere bezienswaardigheden beschreven. Aangevuld met persoonlijke favorieten,

tips en ervaringen van de auteurs.

Voor de actieve reiziger zijn per regio wandel- en fietsroutes opgenomen. Onderweg

kan men alle behandelde plekken terugvinden in de gratis app.
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Specificaties

Auteurs, fotografie en vormgeving:

Marlou Jacobs & Godfried van Loo

Formaat: 209 x 265 mm

Pagina's: 268 pagina’s

Afwerking: hardcover met leeslintje

Gratis app: geschikt voor iOS & Android

ISBN: 978 90 83198 705

Prijs: € 25,00

Verkrijgbaar op reisreport.nl en bij alle

(online) boekhandels.

Over de auteurs

Bestseller-auteurs Marlou Jacobs en Godfried

van Loo zijn de oprichters van REiSREPORT,

het Nederlandse reisplatform voor de

geïnteresseerde reiziger.

Eerder verschenen van het duo naast

meerdere reisboeken over Nederland, ook

bijzondere reisgidsen over andere

verrassende landen. Altijd begeleid door

eigen fotoreportages en voorzien van

praktische informatie, achtergrond- verhalen

en persoonlijke tips. Nieuwsgierig naar meer?

Kijk op www.reisreport.nl.

NIET VOOR PUBLICATIE:

Voor high res beelden en inzage van de inhoud, bezoek

je de media pagina. Graag horen we of je over het

boek gaat publiceren en voor welk medium.

Voor vragen, weggeef-acties, meer foto's en

interview-verzoeken kun je contact opnemen met

Godfried van Loo via godfried@reisreport.nl of 0318 -

236 078
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