Kunst is, net als reizen, een manier om te ontsnappen aan het alledaagse
en je te laten vervoeren door schoonheid. Zou het niet zalig zijn om
beiden te combineren? Een reis maken én tegelijk de lokale kunst in je
opnemen? Dat vormde de inspiratie voor deze nieuwsbrief. Geniet mee
van deze reizen vol met kunst.

Reizen vol met kunst

Kunststeden per trein
De kunststeden van Noordrijn-Westfalen zijn
snel en gemakkelijk te bereiken met de ICE.
Vanuit Brussel-Zuid reis je in een mum van
tijd naar Aaken, Keulen, Düsseldorf
en Essen. Benieuwd wat er te beleven valt in
deze kunststeden? Wij zetten het voor jou op
een rijtje!

Inspiratie voor een trip per trein

Het Louvre in Abu Dhabi
In 2007 besloten Frankrijk en de Verenigde
Arabische Emiraten een nieuw cultureel
project op te starten. Zo ontstond het Louvre
in Abu Dhabi. Tien jaar later, in november
2017, werd dit indrukwekkende nieuwe
museum door de Franse president Macron
ingehuldigd. Wij ontwierpen voor jou de
perfecte citytrip om dit museum te gaan
bezoeken.

De inkomtickets krijg je erbij!

Slapen in een kunstwerk
Sitges is een geliefd, pittoresk badplaatsje
aan de Costa Barcelona met een klein
historisch centrum. Je vindt er een heus
kunsthotel, versierd met werken van
kunstenaars in de gemeenschappelijke
ruimtes, en zelfs aparte kunstenaarskamers,
die volledig onder handen zijn genomen door
een hedendaagse meester.

Welke kamer kies jij?

Kunst op een cruiseschip
Voor kunstliefhebbers is de Marina een
droomschip. Je ziet er het ene magnifieke
kunstwerk na het andere in de openbare
ruimtes hangen, met als ultieme pronkstuk
enkele schetsen van Picasso. Wij bezochten
het schip en maakten voor jou een verslag.

Kijk mee achter de schermen

Het MQ in Wenen
In Wenen bevindt zich een van de grootste
cultuurcomplexen van Europa.
Het MuseumsQuartier (afgekort MQ) is een
60.000 m² groot en herbergt
tentoonstellingen gaande van beeldende
kunst, architectuur, muziek, mode, theater,
dans, literatuur, kindercultuur, gamecultuur,
straatkunst tot design en fotografie. Wij
vonden voor jou een gezellig hotel in het
centrum dat perfect als uitvalsbasis kan
dienen.

Ontdek het charmante hotel

Kunstige stickers van
Touring
De bijstand- en annulatieverzekering van
Touring zorgt dat je telkens opnieuw met een
gerust hart op reis kunt vertrekken. Schuilt er
een kunstenaar in jou? Maak dan voor eind
oktober je eigen creatieve Touring-sticker,
en je krijgt hem gratis opgestuurd.
Bovendien maak je kans op een tankkaart
van 60 euro als je je kunstwerk deelt op
Facebook!

Maak je eigen sticker

Ben je helemaal geïnspireerd? Neem dan gerust contact met ons op om je
volgende vakantie vast te leggen.
Tot binnenkort!
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