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5× Bestemmingen die geschikt zijn voor een social distance vakantie 

Utrecht, Nederland – 23 april 2020. De wereld ziet er in een zeer korte tijd heel anders uit. Populaire 
stranden zijn uitgestorven, marktpleinen blijven leeg en het is nog nooit zo rustig geweest op Times 
Square. Social distancing blijft waarschijnlijk langere tijd belangrijk. Hoe ga je daar op reis op een 
verantwoorde manier mee om? Reiswebsite Holidayguru deelt 5 geschikte bestemmingen voor een 
social distance vakantie.  

Door het coronavirus reist op dit moment bijna de hele wereld even niet, maar er is licht aan het 
eind van de tunnel. Wereldwijd worden de ‘lockdown maatregelen’ langzaam versoepeld en kunnen 
we gaan nadenken over de toekomst van reizen. Hierbij is social distancing het belangrijkste wapen 
tegen een nieuwe uitbraak. Reiswebsite Holidayguru zocht uit welke bestemmingen geschikt zijn 
voor een social distance vakantie. 

1. IJsland  
We beginnen ‘dicht’ bij huis, in het dunst bevolkte land van Europa. IJsland staat namelijk vooral 
bekend om haar natuur. Tijdens wandelingen is het relatief eenvoudig om voldoende afstand van 
elkaar te bewaren. Daarnaast is IJsland ook een zeer modern land, wat social distancing in de hand 
werkt. Contactloos betalen, voice gestuurde liften en automatische verlichting zorgen ervoor dat de 
kans op het overdragen van een virus zo klein mogelijk wordt. Maak een roadtrip rondom het eiland, 
bezoek de geisers en maak de reis van je leven. 

2. Patagonië  
Toegegeven, Patagonië is eigenlijk geen land, maar dit uitgestrekte gebied in het zuiden van Chili en 
Argentinië is wel zeer dunbevolkt en heeft een schitterende natuur. Hier kun je uren rondrijden 
zonder iemand tegen te komen en ontdek je een van de meest indrukwekkende landschappen ter 
wereld. Ga naar het meest zuidelijke stukje land ter wereld (met uitzondering van Antarctica) en 
ervaar het ongerepte Zuid-Amerika.  

3. Mongolië  
Het dunst bevolkte land van Azië is met afstand Mongolië. Doordat een groot deel van de drie 
miljoen inwoners van het land in hoofdstad Ulaanbaatar woont, is het met name op het grasland van 
Mongolië vrij uitgestorven. Perfect voor een mooie rondreis met weinig contactmomenten met 
locals en andere toeristen. Maak een prachtige tocht met herders, slaap in een yurt en drink 
yakmelk. Mongolië staat niet voor niets hoog op vele bucketlists.  

4. Groenland  
Het dunst bevolkte land ter wereld is Groenland. Hier wonen slechts 0,138 mensen per vierkante 
kilometer. Er is daarom geen beter land om social distancing in acht te nemen dan Groenland. Reis 
langs de kust en bezoek de kleine dorpjes van Groenland. Ervaar hoe de mensen hier leven en word 
stil van de natuur. Misschien is er zelfs een ijsbeer te zien.  
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5. Namibië  
Het continent Afrika telt veel inwoners die vaak dicht op elkaar wonen en leven, maar er zijn enkele 
uitzonderingen, waaronder het prachtige Namibië. Met slechts drie inwoners per vierkante 
kilometer is dit land nog erg ongerept. Het land biedt een prachtige woestijn, geweldig wildlife en 
veel activiteiten zoals quad rijden door de duinen. Altijd al de big five willen spotten? Ga tijdens deze 
tijd van social distancing naar Namibië. 

 
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 het Duitse 
Urlaubsguru en de internationale Holidayguru websites nog met andere projecten actief zijn. Meer 
dan 160 medewerkers werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 is 
het Nederlandse Holidayguru team gevestigd in Utrecht. 

Contact: Uitgever: 

Sami Chouchane UNIQ B.V. 
Sales & Marketing Manager Holidayguru.nl Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht  
pers@hoidayguru.nl www.holidayguru.nl/pers 

 

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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