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6x Vegan friendly vakantie bestemmingen  

Utrecht, Nederland – 30 oktober 2019. Op 1 november is het World Vegan Day. Steeds meer mensen 

laten tegenwoordig vlees in het schap van de supermarkt staan. Toch kan het nog best lastig zijn om als 

veganist (of vegetariër) op reis restaurants of lunchrooms te vinden waar je lekker vegan kan eten. 

Reiswebsite Holidayguru zet daarom de zes beste bestemmingen voor veganistische reizigers op een rij. 

Overigens zijn deze plekken ook echt een aanrader voor iedereen die wel vlees eet, laat je verrassen! 

Lekker eten, lokale specialiteiten proeven en de hipste hotspots ontdekken zijn misschien wel de leukste 

dingen aan reizen. Voor veganisten kan het soms lastig zijn om op reis lekkere en goede restaurants te 

vinden. Reiswebsite Holidayguru helpt je op weg en zocht uit wat de beste bestemmingen zijn voor 

vegan reizigers. Op deze zes plekken is aan vegan hotspots geen gebrek!  

Ho Chi Minh City - Vietnam 

We beginnen met een land dat al je smaakpapillen prikkelt: Vietnam. In Ho Chi Minh City zijn 

zo veel vegan restaurants dat je bijna niet weet waar je moet beginnen met proeven! De 

Vietnamese keuken leent zich dan ook perfect voor veganisten. Een meerderheid van de 

Vietnamesen is boeddistisch. Aangezien praktiserende boeddisten geen vlees of vis eten, 

richten veel restaurants in Vietnam zich op deze groep. Genoeg vegan eetplezier dus!   

Los Angeles – Verenigde Staten 

In heel Californië zijn veel veganistische restaurants te vinden. In Los Angeles kun je als veganist 

terecht voor heerlijke ‘ramen’, maar kun je ook kiezen voor een goede veganistische vette hap. 

Zo staat de Ramen Hood goed bekend onder veganisten, maar kun je voor een heerlijke linzen 

burger of tofu salade terecht bij The Vegan Joint.   

Berlijn - Duitsland 

Van het verre Amerika reizen we naar de hippe stad Berlijn. Berlijn kent al veel vegetarische 

restaurants en ook 100% vegan restaurants zijn booming. Heb je zin in sushi, dan is Tiger Club 

Vegan Sushi een aanrader. Ben je op zoek naar veganistisch eten in combinatie met zelf 

gebrouwen biertjes? Dan mag je de Vaust Braugaststatte niet overslaan tijdens je citytrip. Dit is 

namelijk een vegan restaurant en microbrouwerij in één! Mocht je wat voordeliger vegan uit 

eten willen gaan,  ga dan naar Oost-Berlijn (Friedrichshain). Hier vind je genoeg gezellige en 

goedkope restaurantjes. 

Tel Aviv - Israël 

In Nederland kun je inmiddels overal wel hummus en falafel vinden, maar net zo lekker als in 

Tel Aviv? Tel Aviv wordt ook wel de ‘vegan capital of the world’ genoemd en kent meer dan 

genoeg veganistische restaurants. Zo kun je een broodje ‘döner’ halen bij Sultana, maar ga je 

voor de lekkerste hummus naar Abu Dhabi Hummus. Eet smakelijk! 
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Amsterdam - Nederland 

Ja, we mogen onze eigen hoofdstad niet vergeten. In Amsterdam schieten de veganistische 

restaurants als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels zijn er 40 vegan restaurants te vinden en 

de verwachting is dat hier de komende jaren nog veel bijkomen. Deel een lekker vegan 

kaasplankje bij Mr & Mrs Watson in Amsterdam-Oost of zet je tanden in een sappige burger 

van de Vegan Junkfood Bar.  

Rome - Italië 

Kaas en vlees is bij veel traditionele Italiaanse gerechten onmisbaar, toch? Nee! In Rome 

openen steeds meer veganistische restaurants hun deuren. Zin om heel veel verschillende 

veganistsiche gerechten uit te proberen? Ga dan eens naar Ops Cucina Mediterranea voor een 

uitgebreid buffet. Zin in zoetigheid? Bij Veg Joy eet je de lekkerste taartjes.  

 
Over Holidayguru.nl 

Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 7 miljoen 
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 opgericht. 
Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en de 
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 200 medewerkers 
werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 beschikt Holidayguru tevens 
over nieuwe vestiging in Nederland (Utrecht).  
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Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane (pers@holidayguru.nl) 

voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over reizen en/of 

Holidayguru. 
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