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Graag willen we samen met jou Berg en Dal als toeristische bestemming promoten.
Door het logo te gebruiken op bijvoorbeeld je website of op je folder bereiken we
meer mensen. Een groter bereik draagt bij aan het succes van het merk en daardoor
aan meer bezoekers naar Berg en Dal.

In dit document vind je handige downloads, waaronder logo’s, foto’s en tekst. Maak
hier gebruik van en promoot de regio!

Wil jij, of een van je collega’s, meer kennis opdoen over het gebied?
Volg dan een gratis cursus op regioambassadeur.nl.

Vragen? Stuur een e-mail naar de afdeling Relatiebeheer, 
partner@visitarnhemnijmegen.nl

SAMEN STAAN WE STERK! 
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Logo downloaden 

Inspirerende beelden
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Inspirerende video’s

Regioambassadeur worden

https://regioambassadeurs.nl/


INHOUD

Hier download je het toeristisch logo  
van Berg en Dal. Dit logo kan je gebruiken:
• voor eigen communicatie uitingen; 
• met een informatief of promotioneel karakter;
• zonder winstoogmerk; 
•  ter bevordering van het toerisme binnen/naar 

de regio Berg en Dal. 

hier het logoDOWNLOAD
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https://www.toerismevan.nl/visitarnhemnijmegen/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/LogoBergenDal.zip


hier gratis fotobeelden
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INSPIRERENDE BEELDEN
Op al het tekst- en beeldmateriaal berust auteursrecht. Het beschikbare beeldmateriaal 
mag alleen gebruikt worden ter bevordering van het toerisme naar de regio.  
De beelden zijn alleen beschikbaar voor redactioneel gebruik met een informatief karakter. 
Verwijzing naar de website vvvbergendal.nl is altijd verplicht.

Heb je twijfels over het gebruik? Neem dan contact op.

Via de link onderaan de pagina is beeldmateriaal
van de toeristische bestemming Berg en Dal  
gratis te downloaden.

Mocht je op zoek zijn naar ander beeldmateriaal, 
stuur dan een mail naar de afdeling Relatiebeheer,
partner@visitarnhemnijmegen.nl
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DOWNLOAD

mailto:partner@visitarnhemnijmegen.nl
https://www.visitnijmegen.com/berg-en-dal
https://www.toerismevan.nl/visitarnhemnijmegen/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Beeld-Berg-en-Dal.zip
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Vlakbij Nijmegen ligt Berg en Dal, een van de mooiste gemeenten van Nederland.
Ingeklemd tussen de rivieren Maas en Waal geniet je hier van een overweldigend
landschap, rijke cultuurhistorie en bijzondere wijnbouw. Berg en Dal ontleent zijn naam 
aan de grote hoogteverschillen, ze zorgen voor prachtige vergezichten. Kom hier heerlijk 
fietsen of wandelen en ervaar het zelf! Het bekende Pieterpad en de wandelroute N70  
bieden mooie uitdagingen, sommige stukken zijn echte ‘kuitenbijtertjes’. 
Je kunt in Berg en Dal ook lekker struinen door de uiterwaarden langs de rivier. 
Ga naar wandeleninbergendal.nl voor een overzicht van de wandelroutes.
Stap ook eens op de fiets en bedwing de Zevenheuvelenweg en kijk uit over prachtige 
wijngaarden. Waan je in het buitenland tijdens een spectaculaire mountainbiketocht.
Bekijk hier een overzicht van de fietsroutes.

Het dorp Groesbeek speelde tijdens Operation Market Garden in 1944 een cruciale rol in  
de bevrijding van Nederland. Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van de 
Liberation Route. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 is helemaal gewijd aan 
deze belangrijke periode, hier beleef je de vrijheid! Samen met Museumpark Orientalis  
Heilig Landstichting en het Afrika Museum vormen zij het Groesbeeks Museumlandschap. 
Dagenlange cultuurbeleving gegarandeerd! Op culinair gebied kom je in Groesbeek volop 
aan je trekken. In het grootste Wijndorp van Nederland worden dagelijks rondleidingen  
en proeverijen georganiseerd. Fiets de Wijnroute of bezoek in het laatste weekend van 
september de Nederlandse Wijnfeesten Groesbeek. Drie dagen lang proeven en beleven 
van alles wat met wijn te maken heeft…proost! Lekker een balletje slaan? Geniet van (ont)
spanning op Golfbaan Rijk van Nijmegen, je kunt hier zelfs Duitsland zien liggen!

Meer info: vvvbergendal.nl

Hiernaast vind je een inspirerende tekst over 
de toeristische bestemming Berg en Dal. Deze 
tekst kun je als basis gebruiken voor de tekst op 
je eigen website. Voor het optimale resultaat in 
Google kun je het beste de tekst aanpassen in 
een eigen versie. Hoe meer de tekst past bij je 
website, hoe hoger je ranking in Google. Maar 
een-op-een overnemen mag ook!

De links verwijzen naar de verschillende pagina’s, 
deze kun je mee kopiëren.
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https://www.visitnijmegen.com/berg-en-dal/wandelen
https://www.visitnijmegen.com/berg-en-dal/fietsen
https://liberationroute.nl/
https://www.visitnijmegen.com/routes/2393141239/wijnroute-groesbeek
https://www.visitnijmegen.com/berg-en-dal
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Video wordt steeds populairder. Voor Berg en
Dal hebben we vijf video’s gemaakt die de
belangrijkste thema’s uitlichten. 

Deel de linkjes of plaats de filmpjes door middel 
van een frame op je eigen website of pagina.
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> Ontdek het mooie Berg en Dal

> Een kijkje in het wijndorp van Nederland

> De schitterende natuur van Berg en Dal

> De wereld komt samen in Berg en Dal

> Beleef de vrijheid in Berg en Dal

https://www.youtube.com/watch?v=LmhiHsvASjc
https://www.youtube.com/watch?v=U2c4E3GCnL0
https://www.youtube.com/watch?v=LQIH1AbOUTw
https://www.youtube.com/watch?v=VM0ikLtHkps
https://www.youtube.com/watch?v=ycLzwj5yR9c
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Goede gastvrijheid is belangrijk. Hoe plezieriger  
de ontvangst en hoe fijner het verblijf, hoe groter 
de kans dat de toerist nog eens terugkomt.

Goede kennis van het toeristisch product is daarbij 
van belang. De toerist van nu blijft immers niet op
één plek, maar onderneemt graag uitstapjes.  

En hij verwacht daarvoor een goed advies van de 
frontofficemedewerker.

REGIOAMBASSADEUR WORDEN

HET PLATFORM REGIOAMBASSADEUR.NL
Het platform regioambassadeur.nl biedt gratis online korte cursussen om snel
en makkelijk je toeristische kennis bij te spijkeren. De kwaliteit van de trainingen
is hoog, de inhoud is actueel, interactief en volledig afgestemd op de behoeftes
van de medewerkers. Wie de trainingen volgt is een nog betere gastheer/gastvrouw
voor de Nederlandse en Duitse gasten in de regio.

VOLG DE CURSUS:

> Toeristisch Berg en Dal

> Wat is de Liberation Route Europa

> Het verhaal van de bevrijding van Europa

> Hoe ontvang ik Belgische gasten

> Hoe ontvang ik Duitse gasten
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http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/2007
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/1827
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/1828
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/1828
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/2079



