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Zo vier je twee keer oud & nieuw in 24 uur! 

Utrecht, Nederland – 11 december 2019. Het is bijna het einde van het jaar 2019. Het moment om terug te 

denken aan de mooie reizen die we dit jaar hebben gemaakt. In de komende weken slaan we massaal 

oliebollen, vuurwerk en champagne in voor het laatste feest van 2019! Wil jij de jaarwisseling twee keer 

meemaken? Reiswebsite Holidayguru legt je uit hoe!  

December, de maand van Sinterklaas, Kerst, de top 2000, oliebollen en natuurlijk oud en nieuw! Genoeg 

momenten voor een feestje zou je denken, maar voor de ‘die hard’ partyanimals is één oud en nieuw 

simpelweg niet genoeg. Holidayguru laat zien dat je twee keer oud en nieuw kan vieren in slechts 24 

uur. Of je nou met de auto bent, een vlucht pakt of zelfs een prive jet wilt huren, wij leggen je uit hoe 

het kan! 

1. In een dag oud en nieuw vieren in Auckland en op de Cookeilanden 

Ben je van plan om op reis te gaan naar Nieuw-Zeeland? Of heb je altijd al eens oud en 

nieuw willen vieren aan de andere kant van de wereld? Ga dan naar Auckland! Hier vier 

je niet alleen als één van de eerste de jaarwisseling, je kan het ook perfect combineren 

met een oud en nieuw feestje op de Cookeilanden. De Cookeilanden liggen namelijk aan 

de andere kant van de ‘International Date Line’. Hier vieren ze dus als één van de laatste 

oud en nieuw. Hoe je er komt? Met Air New Zealand kan je na je eerste oud & nieuw 

feest van dit jaar op 1 januari om 8:55 vliegen van Auckland naar de Cookeilanden, waar 

je op 31 december om 13:45 aankomt. Genoeg tijd om je voor te bereiden op het 

volgende festijn.  

 

2. In 1 uur twee keer het nieuwe jaar inluiden 

Klinkt Nieuw-Zeeland leuk, maar ook een beetje ver weg? Gelukkig kan twee keer nieuw 

jaar vieren ook gewoon in Europa. Wist je namelijk dat er één uur tijdsverschil zit tussen 

Portugal en Spanje? Terwijl je lekker aan het genieten bent van het rondrijden door het 

Spaanse landschap is het plaatsje Tui dé plek waar jouw oud en nieuw avontuur gaat 

beginnen. Aan de andere kant van de aangrenzende Miño rivier, op zes minuten rijden, 

ligt namelijk het Portugese dorpje Valença. Door het tijdsverschil zal hier het nieuwe 

jaar een uur later ingaan. Een brug verbind de twee plaatsen waardoor je zonder 

problemen kan oversteken en opnieuw op 2020 kan proosten.  

 

3. Vuurwerk spektakel in Sydney en Honolulu (Hawaï) in 24 uur met een private jet 

Heb jij ook het gevoel dat je de oudejaarsloterij gaat winnen? Of heb je toevallig nog 

€11.078 op de achterbank liggen? Dan is oud en nieuw vieren in Australië en Hawaï 

misschien wel de gaafste optie. Het enige wat je moet doen is een privéjet huren via 
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PrivateFly en 14 personen vinden die met je meegaan. Deze ultraluxe jet brengt je dan 

na de jaarwisseling in Sydney in no-time naar het relaxte Hawaï, waar het dan nog 2019 

is. Zo ga je van één van de meest spectaculaire vuurwerkshows in Sydney naar wellicht 

wel de meest relaxte bestemming om het nieuwe jaar in te luiden, Honolulu. Ook tijdens 

de vlucht worden de wensen van partyanimals in vervulling gebracht. Zo is er een goed 

geluidssysteem aanwezig en ben je van de nodige drankjes voorzien. Mocht je toch 

willen rusten dan kan je altijd een dutje doen in een van de kamers met een eigen 

badkamer. Dit is het nieuwe jaar ingaan in stijl! 

Geen zin om met oud en nieuw buiten Nederland te vieren? Geen probleem, ook in Nederland valt er 

genoeg te beleven.  

Over Holidayguru.nl 

Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 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 is het Nederlandse 
Holidayguru team gevestigd in Utrecht.  
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Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane (pers@hoidayguru.nl) 

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

Holidayguru.  
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