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HI YOU!

Kom je voor jouw (branding) fotoshoot langs bij

daglicht Studio Yas? Dan kunnen we dat alleen

maar aanmoedigen! Wil je naast binnen, ook

buiten fantastische foto’s maken om je

beeldbank uit te breiden? Dat snappen we. 

En daarom hierbij een opsomming van een

aantal locaties in de buurt die je zeker niet mag

overslaan. Let’s go!

"Studio Yas is een rustig gelegen locatie in

grensdrop Baarle-Nassau, Noord-Brabant.

Een authentieke locatie, sereen en warm

ingericht met moderne designmeubelen,

voor een unieke beleving voor iedere

bezoeker."

 

UNIEKE DAGLICHT STUDIO IN BRABANT 
STUDIO YAS, BAARLE-NASSAU



'T ZAND

De omgeving bij ‘t Zand biedt een perfect landschap in alle vier de

seizoenen voor bijzondere familie-, portret- en branding foto’s. Ook

actiefoto’s komen hier goed tot zijn recht. Ga de bossen in, langs het

water of kies voor een strandachtige achtergrond. 

7 min ‘t Zand, 5131 NW Alphen



REGTE HEIDE

Wil je graag kleurrijke foto’s in de natuur? In augustus en september

kleurt de heide in Riel in plaats van groen, prachtig paars. Een uniek

landschap op nog geen kwartier rijden van Studio Yas. In het voorjaar is

de heide ook erg mooi. Het tulpenveld naast de heide staat dan in bloei.

13 min Het Hoefke, 5133 NA Riel



KASTEEL TURNHOUT

Rijd je 18 minuten richting België, dan kom je uit in het centrum van de

stad Turnhout. Midden in het centrum vind je het kasteel van Turnhout,

een rustige plek omgeven door water en een brug. Een echte eyecatcher!

Parkeren doe je het beste in de Gemeentestraat of in de parking van de

HEMA (Sint Antoniusstraat). Je loopt er dan zo naartoe.

18 min Kasteelplein 1, 2300 Turnhout



LOVERENBEEMD &

In deze twee wijken in Baarle-Nassau/Hertog moet je zijn als je graag een

aantal foto's wil maken met grote, statige huizen op de achtergrond. Deze

villawijken liggen beiden op 4 minuten rijden van Studio Yas.

4 min
Tommelshof, Baarle-Hertog
Loverenbeemd, Baarle-Nassau

TOMMELSHOF



CHAAMSE BOSSEN

In de Chaamse bossen bevind je jezelf in een meer sereen

boslandschap. Door meerdere bosbranden zijn er grote open vlakten

ontstaan in de bossen die een rustige achtergrond bieden. Liever groen?

Gelukkig zijn er nog mooie stukken bos nog steeds intact.

13 min Het Hoefke, 5133 NA Riel


